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Na próxima quarta-feira, 9 de novembro 

 
RTS participa em Onshore Energy Conference — London 2016 

 
 O mercado da Energia a nível global está mudando a um ritmo vertiginoso. O 

setor de Seguros experimenta novas necessidades que quer cobrir com serviços 
e que ofereçam garantias 
 
 

Madrid, 17 de octubre de 2016.- A RTS, gabinete de peritagens e avaliações com 

presença em Portugal e América Latina há mais de 15 anos e com uma trajetória de mais 

de 27 anos ao serviço do mercado de seguros, estará presente no próximo 9 de novembro 

no Onshore Energy Conference-London 2016, anteriormente chamado London Power 

Fórum, que terá lugar no Queen Elizabeth II Conference Centre de Londres. 

 

A RTS é consciente das necessidades do setor de seguros ante as incessantes mudanças do 

campo da Energia. O setor demanda serviços periciais, especialmente neste campo, que se 

ofereçam em tempo real, com profissionais qualificados e sob uma cobertura geográfica 

mundial. Neste sentido, a companhia mostrará no encontro sua know how e expertise no 

campo da Energia (energias convencionais e energias renováveis) a todos os profissionais 

assistentes do mundo do Seguro. 

 

Alguns membros da equipe da Diretoria da RTS representarão à companhia durante a 

Onshore Energy Conference — London 2016, que promete ser uma das mais importantes do 

ano, graças a seu completo programa. Também responderão as perguntas de todos os 

assistentes e lhes apresentarão os serviços que brinda a RTS e os países nos que opera, 

oferecendo cobertura mundial, entre outros aspectos.  

 

A RTS está presente na Espanha e Portugal com diferentes escritórios. Ademais, opera com 

escritórios próprios na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Rep. Dominicana, 

Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru, USA e Venezuela. A 

RTS é sócio fundador da rede pericial VRS Adjusters, mediante a qual oferece seus serviços 

a mais de 140 países. 

 

  

Para saber mais do Grupo RTS, visite nosso site: www.rtsgrupo.com 
 

http://www.rtsgrupo.com/es/
http://www.rtsgrupo.com/


 
 
 

 
 
 

 

 
Contato de imprensa 

 

 
 
 

 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com   +34 630789545 
 
Ainhoa Bueno prensa@alivecomunicacion.com  +34 622 573 576 
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