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No âmbito da estratégia de crescimento internacional 

 MDS compra Renaissance, corretora líder de mercado no Chipre  
 

O Grupo MDS, multinacional de origem portuguesa líder em corretagem de seguros e 

resseguros, consultoria de risco e gestão de benefícios, acaba de adquirir a Renaissance, o 

maior corretor independente do Chipre especializado em Gestão de Risco, Employee Benefits 

e Riscos Empresariais. 

 

A aquisição da Renaissance enquadra-se na estratégia de crescimento do Grupo MDS, que 

entra assim numa nova geografia e reforça a sua oferta de valor, integrando no seu portefólio 

uma empresa líder que, desde a sua fundação, em 2008, se diferencia como um motor de 

inovação no mercado cipriota no seu setor. 

 

A relação entre a MDS e a Renaissance é já antiga, pois esta última é membro da Brokerslink, 

a empresa global de corretagem fundada pelo Grupo MDS, presente em mais de 130 países.  

Após um processo de aproximação entre as duas empresas, o cenário da aquisição era o que 

fazia sentido para ambas as partes.  A Renaissance, irá manter toda a equipa de gestão, que 

irá dar continuidade ao trabalho desenvolvido.   

 

“Com a aquisição da Renaissance, o Grupo MDS continua a posicionar-se como uma 

plataforma de crescimento internacional. A nossa estratégia de crescimento por via de 

aquisições, até aqui voltada sobretudo para o mercado lusófono, dá assim um relevante 

primeiro passo para novas geografias, com particular foco na América Latina e África”, afirma 

o CEO do Grupo MDS, José Manuel Fonseca. 

 

“Estamos muito motivados com este novo capítulo para a Renaissance. Acreditamos que a 

MDS é o parceiro certo para a nossa ambição de crescimento e de continuar a reinventar o 

mercado segurador no Chipre, além de disponibilizarmos aos nossos clientes o melhor 

expertise e produtos nas áreas de Gestão de Risco, Employee Benefits e Riscos Empresariais”, 

salienta o CEO e fundador da Renaissance, Christos Gavriel. 

 

Em 2022, a receita da Renaissance atingiu 1,8 milhões de euros, e tem vindo a crescer a dois 

dígitos nos últimos quatro anos, apesar do contexto pandémico e em contraciclo com o 

mercado local. 

 
 
Sobre o Grupo MDS  
O Grupo MDS é uma multinacional líder em corretagem de seguros e resseguros, consultoria de risco 

e gestão de benefícios, presente em mais de 130 países, estando atualmente integrada no The 
Ardonagh Group, o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido e um dos 15 maiores 
grupos de corretagem de seguros do mundo, com receitas superiores a 1,7 mil milhões USD e que 

emprega cerca de 9.000 pessoas nos seus mais de 100 escritórios. 



 

Para mais informações, por favor, visite o site 
Redes Sociais: Linkedin: Grupo MDS 
 
 
Sobre a Renaissance 
A Renaissance é o maior corretor independente do Chipre especializado em Gestão de Risco, 
Employee Benefits, Riscos Empresariais e Seguros Profissionais, tendo como clientes empresas dos 
setores alimentar, retalho, energia, indústria, construção e tecnologia, entre outros, a par de 

instituições de saúde e de educação e de profissionais das mais diversas áreas de atividade. Com sede 

em Nicósia, Chipre, tem 19 colaboradores. 
Para mais informações, por favor visite o site. 
Redes Sociais: Linkedin: Renaissance 
 

 
Contactos  

Ricardo David Lopes | + 351 969 406 670 | rdl@cunhavaz.com 

Maria João Quintela | + 351 927 638 943 | mjq@cunhavaz.com 
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