A SABSEG SEGUROS ASSINOU PARCERIA COM A ORDEM DOS CONTABILISTAS
CERTIFICADOS
O protocolo de cooperação assinado hoje, 30 de julho, tem como principal objetivo proporcionar
uma mais-valia na relação da Ordem com os seus membros, contribuindo ativamente para o
aumento do valor percecionado por estes últimos, nomeadamente através da prestação de um
serviço personalizado e de qualidade na área da corretagem de seguros.
A cerimónia de assinatura contou com as presenças por parte da Ordem da Ex. ma Sr.ª Bastonária
Dr.ª Paula Franco, da Sr.ª vice-Presidente Dr.ª Filomena Moreira, e dos Sr.(s)º Vogais, Dr. º
Joaquim Jorge Barbosa e Dr. º Manuel Teixeira, em representação da SABSEG esteve Miguel
Machado, Presidente do Conselho de Administração.
A Ex.ma Sr.ª Bastonária referiu que “este protocolo com o corretor de seguros líder em Portugal
na sua área de atuação, permite aos seus membros terem ao seu dispor especialistas para
efetuarem, de forma profissional, isenta e sempre atualizada, o estudo, a assessoria, prevenção e
contratação em todos os ramos de seguros do universo abrangido pelas atividades dos membros
da Ordem dos Contabilistas Certificados.”
Por sua vez Miguel Machado afirmou que “a SABSEG se sente prestigiada por firmar esta parceria
com a Ordem dos Contabilistas Certificados sinal de que reconhece o facto de dispormos de
recursos técnicos e humanos necessários bem com de proximidade para apresentar e
desenvolver condições especiais na contratação de seguros em todos os ramos”. Por outro lado,
acrescentou ainda que “Iremos disponibilizar aos membros da Ordem - que sejam ou queiram vir
a ser Mediadores de Seguros – o conjunto alargado de vantagens, benefícios e serviços
proporcionados pela SABSEG, dos quais se destacam, um backoffice que dá todo o suporte e
apoio aos mediadores, incluindo na participação e gestão de sinistros, a redução dos custos de
gestão da carteira, a possibilidade de trabalhar com maior poder negocial junto da generalidade
do mercado segurador, a superior capacidade de acompanhamento e retenção de negócios,
através do suporte de uma equipa técnica e comercialmente experiente, nomeadamente no
sector empresarial, o acesso a um conjunto de protocolos e condições exclusivas, ações de
formação e aperfeiçoamento profissional continuo, bem como a utilização de uma marca
prestigiada e de referência no sector de seguros em Portugal.”
A partir de hoje os mais de 75.000 membros da Ordem passam, se assim o desejarem, a dispor de
um apoio personalizado e permanente ao longo de toda a vigência das suas apólices, assumindo a
SABSEG através da sua vasta rede de distribuição e presença geográfica, 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.
A SABSEGSeguros 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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