
 

 

 
 

SABSEG FORMALIZA PROTOCOLO COM A GLOBAL CPLP IURIS – ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DE 
ADVOGADOS DOS PAÍSES DA CPLP 

A cerimónia da assinatura, realizada hoje, deste protocolo contou com a presença de Miguel 
Machado, Presidente do Conselho de Administração da SABSEG Seguros, de Orlando Carvalho, e 
de Milton Paiva, Presidente e Vice - Presidente da direção da Global CPLP IURIS, respetivamente. 

Com o referido protocolo a SABSEG Seguros irá assegurar ainda uma maior mais valia na relação 
da Global CPLP IURIS com os seus associados, contribuindo para aumentar o leque de serviços 
proporcionados através desta associação, salvaguardando os riscos da sua atividade diária e 
profissional.  

Passarão também a dispor de um apoio personalizado e permanente ao longo de toda a vigência 
das suas apólices, assumindo a SABSEG Seguros, a gestão da sua carteira de seguros, 
acompanhando tecnicamente a evolução dos riscos e procedendo à tramitação processual de 
eventuais sinistros desde a participação do acidente até ao pagamento da indemnização.  

Segundo Miguel Machado, “a SABSEG Seguros, presente também em Angola, Brasil e 
Moçambique, tem o maior orgulho nesta parceria, na medida em que a mesma nos permite - no 
âmbito das nossas competências - apoiar e reconhecer o importante papel que esta associação, 
com enorme sentido de responsabilidade, têm desempenhado no seio da CPLP.  

Para Orlando Carvalho, esta parceria é uma escolha segura, porque segundo o próprio, 
"conhecendo os valores da SABSEG Seguros e reconhecendo a sua competência estamos 
confiantes de que este protocolo impactará de forma muito positiva todos os nossos associados, 
bem como para os clientes da SABSEG que operem nos mercados da CPLP e que eventualmente 
necessitem de apoio jurídico especializado nesses países."  

A Global CPLP IURIS é uma associação jurídica de advogados dos países da CPLP, membro da 
Confederação Empresarial da CPLP, que integra como seus associados Advogados e Escritórios 
de Advogados dos países da CPLP. Tem por objeto principal o desenvolvimento de atividades de 
valorização, dinamização, estudo e organização dos sistemas jurídicos dos países da CPLP e de 
prestação de serviços de consultoria e informação jurídica especializada no Direito dos países da 
CPLP, designadamente através da difusão da informação jurídica especializada e de integração do 
tecido empresarial no âmbito dos países de língua portuguesa (CPLP).  

Deste modo, a SABSEG Seguros dá 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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