
 

 

 

SABSEG Seguros estabelece protocolo com a Comissão de Proteção ao Idoso   

  

A assinatura do protocolo entre a SABSEG e a Comissão de Proteção ao Idoso (CPI) decorreu hoje, 
dia 12 de maio, e contou com as presenças, por parte da SABSEG, de Miguel Machado e Fernando 
Araújo, Presidente do Conselho de Administração e Administrador, respetivamente. A CPI fez-se 
representar pelo seu Presidente Drº. Carlos Branco, bem como por dois dos seus vice-
presidentes, a Juíza Desembargadora Conceição Sampaio e Drª. Carmo Rodrigues.  

A Comissão de Proteção ao Idoso (CPI) é uma instituição de solidariedade social que visa proteger 
e promover os direitos dos idosos quando a sua segurança, saúde, direitos sociais e dignidade 
humana estão em risco.  

Através deste protocolo, a SABSEG irá conceder um apoio mecenático que permita à CPI 
desenvolver ações no âmbito humano-social, que respondam às necessidades sentidas por idosos, 
cuidadores formais e informais e por todos os agentes da sociedade civil que intervêm na 
problemática do envelhecimento, nomeadamente, em termos de informação/formação, 
orientação, encaminhamento social, apoio psicológico, suporte jurídico e sinalização de 
situações/problemas que coloquem em risco aspetos relacionados com a segurança, saúde, 
direitos sociais e dignidade humana.  

Assim, com este protocolo, a SABSEG reforça e solidifica a sua estratégia de responsabilidade social 
e cívica e a sua presença no setor da Economia Social.  

 

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 30 
escritórios e está presente em quatro 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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