
 

 

 

 

SABSEG Seguros renova protocolo com a Associação de Futebol de Braga 

 

A assinatura do novo protocolo decorreu hoje, dia 3 de agosto, nas instalações da Associação 

de Futebol de Braga e contou com as presenças de Miguel Machado, Presidente do Conselho 
de Administração da SABSEG, e Manuel Machado, Presidente da Associação de Futebol de 

Braga. 

 

A renovação do protocolo entre a SABSEG e a Associação de Futebol de Braga resulta da 

ligação duradoura entre ambas as instituições e da forte aposta da SABSEG no Futebol 

Nacional. 

Através deste protocolo, a SABSEG, assume a qualidade de patrocinador oficial da AF Braga 

e de parceiro exclusivo na área de corretagem e mediação de seguros, o que irá possibilitar 

aos adeptos, associados, atletas e dirigentes o acesso a uma oferta diferenciada de soluções 

de seguro para todos os domínios do seu quotidiano e em todos os momentos da sua vida. 

Assim, com esta renovação, a SABSEG estreita e solidifica a relação com a AF Braga, 

mantendo o seu apoio a uma das maiores associações de futebol amador e com maior 

representatividade a nível nacional. 

 

 

 

 

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 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 | 

mailto:marketing@sabseg.pt

