
 

 

 
 

SABSEG Seguros reforça acordo de patrocínio com 

ABC/UMinho  
 

 

Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração da SABSEG, e João Luís 

Nogueira, Presidente do ABC/UMinho, marcaram presença esta sexta-feira, dia 26 de 

Agosto, no Campo da Vinha em Braga, na cerimónia de apresentação da Equipa e do 

Patrocinador Oficial. 

 

A SABSEG, companhia multinacional especializada na mediação e corretagem de seguros, 

reforçando a sua estratégia e demonstrando a versatilidade que a caracteriza, celebrou 

um contrato de patrocínio com a Equipa Campeã Nacional de Andebol da cidade de Braga. 

A apresentação do novo Patrocinador Principal e da Equipa do ABC decorreu no Campo 

da Vinha, em Braga, local escolhido devido à sua importância na história da SABSEG – 

Patrocinador Principal do Académico. Foi, também, nas instalações da SABSEG, no Campo 

da Vinha, que os galardões conquistados pela equipa do ABC na época passada, Taça 

Challenge, Taça de Campeão Nacional e a Supertaça Nacional, estiveram expostos ao 

público nos últimos dias. 

Na cerimónia de apresentação, para além da presença dos respetivos Presidentes de 

ambas as partes, também compareceram diversas entidades representativas das forças 

vivas da cidade de Braga. 

Através deste recente acordo, a SABSEG estreita e solidifica a relação que mantém com o 

ABC/UMinho, pois agora como Patrocinador Principal do Campeão Nacional de Andebol 

reforçará uma maior proximidade com toda a instituição, estando presente em todos os 

momentos. Assim, o Grupo marca presença na frente da camisola do equipamento oficial 

e de treino, bem como na manga da camisola da Equipa Técnica e em várias áreas do 

Pavilhão Flávio Sá Leite. 

A equipa do ABC/UMinho exibirá os novos equipamentos desportivos com o branding da 

SABSEG no jogo da Supertaça, que se realiza na próxima terça-feira, dia 30 de Agosto. 

Com o reforço deste patrocínio, a SABSEG pretende continuar a apoiar o Académico, 
aproveitando todas as sinergias que o rodeiam, ajudando a garantir a sua 
sustentabilidade. 
 

A renovação e o reforço deste patrocínio refletem a relação existente entre as partes, os 

valores comuns que as regem e o interesse pela prática desportiva, enquadrando-se na 

aposta transversal da SABSEG no desporto em Portugal, para os próximos anos. 


