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O Grupo Gestão Activa é composto por cinco empresas especialistas na
gestão de seguros.

Presente no mercado português desde de 2002 atraiu a confiança de
mais de 12 000 clientes entre as quais; empresas nacionais e
internacionais, instituições privadas e estatais em diferentes áreas de
atividade, tais como indústria, fundações, saúde, municípios, comércio e
serviços.

O volume da nossa carteira é superior a 10 M€ o que posiciona o Grupo
numa escala global de riscos e de produtos.

Acreditamos que tudo na vida é uma questão de boa estrutura face aos
acontecimentos. A informação atualizada é fundamental para responder
assertivamente às adversidades.

Os princípios do Grupo regem-se por proteger, antecipar riscos e evitar
perdas ou danos causados que possam advir.



Estrutura 
 RECURSOS HUMANOS

ESTRUTURAESTRUTURA

Departamento
 Financeiro

Departamento
 Comercial

Departamento
 RH 

Informática &
Marketing

Direção

Filiais

Departamento
de

Sinistros



Competêcia

                             

                              Rigor    

Excelência

PARÂMETROS ELEMENTARESPARÂMETROS ELEMENTARES

IMPOSIÇÕES LEGAIS 
Seguros obrigatórios por atividade.
Capitais obrigatórios.
Coberturas obrigatórias.

UMA GESTÃO EFICAZ
Novos riscos criam novos seguros.
Actualizar o portfólio de produtos.
Antecipar os riscos e necessidades.
Atualizar os produtos/capitais e
reduzir o risco.

BENCHMARKING
Reduzir os custos.
Otimizar o circuito administrativo. 
Simplificar os processos. 
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ANÁLISE DE CARTEIRAANÁLISE DE CARTEIRA
Exige Rigor e Articulação 

Melhores Práticas 
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Vantagens exclusivas com descontos numa grande variedade de
seguros só para:

- Médicos Dentistas membros da Associação Independente
dos Médicos Dentistas.

- Cônjuges* e filhos* do médico dentista.

*Na condição do médico dentista associado seja o tomador de seguro.

 Benefícios



GESTÃO OPERACIONALGESTÃO OPERACIONAL

Seguros Particulares Pedidos de cotações

Enviar elementos para cotação do seguro: 

alexandra.figueiredo@gestaoactiva.pt - 232 419 721
gina.figueiredo@gestaoactiva.pt - 232 419 720

Seguros Empresariais

Sinistros

Recibos & Cobranças

cecilia.ferreira@gestaoactiva.pt - 232 419 727
acacio.sequeira@gestaoactiva.pt - 232 419 724

Participação de sinistro

Enviar dúvidas:
alcides.ferreira@gestaoactiva.pt - 232 419 723

Gestão Financeira 

RIGOR
 Organizção

Enviar formulários: 
gina.figueiredo@gestaoactiva.pt - 232 419 720

Gestão de carteiraGestão de carteira
Gestão de sinistros e recibosGestão de sinistros e recibos
Apoio técnico e administrativoApoio técnico e administrativo  
Atualização das coberturas e dos capitaisAtualização das coberturas e dos capitais
BenchmarkingBenchmarking



WWW.GESTAOACTIVA.PT

A Confiança simplifica a tomada de decisão.A Confiança simplifica a tomada de decisão.  


