
 

 

 

Broker especializado apresenta soluções especiais para associados 
 

MDS Auto marca presença na 
Convenção da Anecra 

 

Porto, 14 de Dezembro de 2010 – A MDS Auto esteve presente na Convenção Anual 

da Anecra – Associação Nacional de Empresas de Reparação e Comércio 

Automóvel, que decorreu em Novembro no Centro de Congressos de Lisboa. 

No evento, a MDS Auto apresentou a sua nova imagem aos associados da Anecra 

aos quais oferece um leque alargado de soluções de seguros nas áreas de 

protocolos de venda de seguros pelas concessões, propostas específicas para 

stands (riscos dos próprios stands e oficinas, incluindo seguro de responsabilidade 

civil ambiental), empresas (frotas de empresas) e condutores (proprietários 

individuais de automóveis). 

Através desta presença, a MDS Auto visou posicionar-se como o parceiro de 

referência em Seguros para o sector Automóvel. 

Recorde-se que a MDS Auto decorre de uma parceria formalizada em Maio deste 

ano, entre a MDS, o maior corretor de seguros em Portugal, e o Grupo Salvador 

Caetano, com o objectivo de criar o primeiro broker especializado em seguros para 

o sector automóvel.  

A joint-venture resultou da união das competências da MDS e da Coral, broker que 

era detido a 100% pelo Grupo Salvador Caetano, e constitui uma inovação no 

mercado nacional. 

 

 



 

 

Sobre: 

MDS 

 

A MDS SGPS é a holding para a área de seguros e gestão de risco da joint-venture entre os Grupos Sonae e 
Suzano, operando na corretagem de seguro directo, wholesale e de resseguro, numa estratégia que tem sido 
caracterizada pelo forte crescimento e internacionalização. 

 

Na corretagem de seguro directo está presente em Portugal e no Brasil. No resseguro detém uma participação 
de 26,3% na Cooper Gay, Swett & Crawford, maior broker independente de resseguro e wholesale do mundo. 
Através da Brokers Link, uma das maiores redes internacionais de corretores, criada em 2004, está presente 
em mais de 50 países, com cerca de 230 escritórios e totalizando aproximadamente 5400 colaboradores. 

  

A MDS perfila-se como uma referência nos mercados em que actua, distinguindo-se pela prestação de um 
serviço de consultadoria integrado, vertical, centralizado, eficiente e de superior qualidade. Assume-se como 
uma empresa global e pioneira, focalizada na criação de valor e fortemente orientada para o cliente. A sua 
estratégia centra-se na contínua aposta na consolidação e crescimento. 

 

A MDS opera em Portugal desde 1984, tendo sido criada com o propósito de gerir os seguros e a política de 
risco do Grupo Sonae. É, actualmente líder do mercado nacional de corretagem, gerindo mais de 50.000 
clientes dos mais variados sectores de actividade, intermediando cerca de 150 milhões de euros de prémios. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Informações adicionais: 
Fernanda Palmeira | Directora de Comunicação Corporativa  
MDS – Consultor de Seguros e Risco  
Tel.    21 010 8535 | Tlm.  93 768 96 38  
Email: fernanda.palmeira@sonae.pt  
 


