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GAMALIFE NOMEARÁ GONÇALO CASTRO PEREIRA  

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Lisboa, 10 de setembro de 2020. Gonçalo Castro Pereira, até agora responsável pelas 

operações de retalho na Península Ibérica da MetLife Portugal, será o novo Vice-

Presidente do Conselho de Administração da GamaLife. O novo elemento dos Órgãos 

Sociais da empresa, proposto pelo Acionista da GamaLife, já se encontra registado junto 

da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). A sua designação 

irá prosseguir os trâmites normais de nomeação dos órgãos sociais, e o mesmo irá 

assumir funções no final de setembro. 

Gonçalo Castro Pereira trabalhou durante 12 anos na MetLife Portugal, onde foi 

responsável pelas operações de retalho na Península Ibérica. O gestor tem uma carreira 

de 25 anos no setor segurador português e espanhol, tendo desempenhado funções 

comerciais de topo em diversas companhias, como a Fidelidade, Tranquilidade e Real 

Seguros. 

Para Matteo Castelvetri, Presidente da GamaLife, a contratação de Gonçalo Castro Pereira 

é “entusiasmante”. “Trabalhando comigo e com a nossa equipa, ele será fundamental para 

que a GamaLife concretize as suas ambições em Portugal. A sua experiência irá reforçar 

ainda mais a nossa equipa de gestão e contribuir para acelerar o nosso crescimento. 

Desde a aquisição da empresa há 11 meses, e apesar da Covid-19, a GamaLife continua a 

contratar talentos locais, tendo incorporado 15 novos colaboradores. Queremos continuar a 
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fazer da GamaLife uma seguradora de excelência em Portugal, uma referência para 

clientes e parceiros e um local estimulante para trabalhar”, acrescenta Matteo Castelvetri.  

De recordar que já este ano a GamaLife tinha reforçado o seu Conselho de Administração, 

com a nomeação de Filomena Ferreira Santos. 

 

Acerca da GamaLife  

A GamaLife é uma plataforma pan-europeia de gestão de seguros de vida e de património fundada 

em 2019 e que atua sobretudo nas áreas da tecnologia e sustentabilidade.  

Em Portugal, o volume de negócios total da Companhia em 2019 ascendeu a 591,3 milhões de 

euros, um acréscimo de 59,4% em relação ao ano anterior. No final de 2019, a GamaLife era a 

quinta maior seguradora do País no Ramo Vida com uma quota de mercado de prémios de 8,5% 

(4,6% em 2018).  

A GamaLife tem como missão servir o cliente final nas suas preocupações de proteção e poupança; 

servir os canais de distribuição com níveis de excelência de serviço e consolidar o negócio e a sua 

estrutura organizacional, acrescentando valor para os acionistas e colaboradores.  

 

Para mais informações consulte www.gamalife.pt ou contacte:  

Hugo Real | hr@cunhavaz.com | 927 997 948 (Press)   

investidor@gamalife.pt (Investidores)  

 

 


