A SABSEG SEGUROS ESTABELECE PROTOCOLO COM O GOVERNO REGIONAL DA
MADEIRA
A SABSEG SEGUROS assinou esta manha, 21 de Maio, um protocolo com o Governo Regional da
Madeira que permite aos funcionários públicos da região o acesso a um seguro de saúde da
MGEN Seguros de Saúde Mutualista, em condições exclusivas.
A SABSEG SEGUROS assinou esta manha, 21 de Maio, um protocolo com o Governo Regional da
Madeira que permite aos funcionários públicos da região o acesso a um seguro de saúde da
MGEN em condições exclusivas.
Na cerimónia marcaram presença, António Figueiredo, diretor comercial sul da SABSEG
SEGUROS bem como Dr.º Pedro Calado, vice-presidente do governo regional da Madeira.
Para Pedro Calado ''este protocolo apenas vem reforçar o acordo já existente. Os 19 mil
trabalhadores, da administração pública e do sector empresarial público, bem como as suas
famílias, poderão aderir a este seguro.''
O vice-presidente do governo regional diz que “já não chega” melhorar as condições de trabalho,
devolver rendimentos, baixar impostos ou garantir promoções nas carreiras, “é preciso ir mais
além e ajudar a mudar mentalidades”, como acontece em relação aos seguros de saúde.
Já António Figueiredo salientou o fato de que “na saúde o sector privado é um complemento
importante” e destaca a importância dos “investimentos recentes do Governo Regional que
permitem mais opções aos madeirenses”.
A SABSEG Seguros 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.
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