
 

 

 

SABSEG ESTABELECE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES DOS CURSOS DE 
DEFESA NACIONAL 

Assinamos, ontem, dia 9 de abril, um protocolo com a Associação de Auditores dos Cursos de 
Defesa Nacional (AACDN). O evento teve a presença de Miguel Machado, Presidente do Conselho 

de Administração da SABSEG e de Dr. João Paulo Farinha Franco, Presidente da Direção da 
AACDN. 

A AACDN tem por missão promover a divulgação da informação relevante sobre os interesses do 
País e assumir o dever cívico de participar na discussão e definição das grandes orientações da 
estratégia nacional, promovendo a divulgação dos valores culturais que contribuam para o 
reforço da identidade nacional e o convívio entre os associados, bem como fomentar o debate 
sobre a Segurança e a Defesa Nacional.  

Com este protocolo a SABSEG irá proporcionar uma verdadeira mais-valia na relação da AACDN 
com os seus associados, contribuindo ativamente para o aumento do valor percecionado por 
estes últimos, nomeadamente através da prestação de um serviço personalizado e de qualidade, 
que assegure a possibilidade de transferência dos riscos – da AACDN e dos seus associados - para 
as empresas de seguros, às melhores condições do mercado.  

Miguel Machado afirmou que a SABSEG se sente prestigiada por trabalhar com uma das 
associações que mais se foca nos interesses estratégicos do nosso país, acrescentando que “a 
confiança que nos foi depositada, vem aumentar a nossa responsabilidade’’.  

Evidencia-se a importância desta parceria pelo facto da AACDN procurar patrocinadores líderes 
nas suas áreas de atuação que transmitam confiança e serenidade, e a SABSEG ser um exemplo 
disso mesmo. Assim, a corretora deseja oferecer soluções que façam com que os sócios da AACDN 
se sintam protegidos e seguros no seu quotidiano.  

A SABSEG dá assim mais um passo importante no sentido do alargamento das suas parcerias de 
âmbito nacional e na oferta de soluções que garantam a proteção dos seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOBRE A SABSEG 

A SABSEG – Corretor de Seguros é uma empresa de seguros 100% portuguesa e totalmente 
independente. Com presença multinacional, está especializada no aconselhamento e gestão do 
risco de pessoas e bens, através da mediação e corretagem de seguros, desenvolvendo todos os 
processos de gestão necessários para uma efetiva proteção financeira de mais de 170 mil clientes 
particulares e empresariais.  

Fundada em 1999, a empresa marca hoje presença em cinco países, três continentes e é hoje líder 
do mercado de corretagem. Com mais de 1700 agentes e 300 colaboradores, a SABSEG possui 31 
escritórios e está presente em cinco países e três continentes. 

A empresa é um operador de referência junto de todo o mercado segurador, sendo líder na 
colocação e gestão de seguros junto dos principais grupos seguradores (nacionais e 
internacionais) a operar em Portugal. 

 

Contacto para imprensa: 

Departamento de Comunicação e Marketing  | marketing@sabseg.pt |  
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