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Grupo SABSEG reforça equipa nas áreas do Marketing, 
Comunicação e Contratação Pública 
 
César Couto e Lurdes Coutinho são as novas contratações do Grupo SABSEG  
 
 
Com estas admissões, o Grupo pretende concretizar a estratégia assumida 
para os próximos anos.  

 
César Couto possui MBA em Gestão de Empresas e Especialização em 
Marketing Digital pela University of Illinois.   
 
Com uma vasta experiência internacional na área do Marketing, tem-se 
destacado em diversas áreas da Comunicação, assumindo múltiplos cargos em 
diversos meios de comunicação, entre eles, o Diretor de Programação 
e Conteúdos da MTV Portugal. Assumiu também funções de diretor de 
programação e de produção na MTV South Cluster, integrou a equipa da MTV 
Itália como Consultor Executivo, responsável pelo lançamento da MTV Grécia, 
foi Commissioning Editor do conselho de programação da MTV Internacional a 
nível global.  



Para além destes cargos, foi, também, New Media Business Developer da VICE 
UK, e Business Development Consultant na Streamhub – em Londres.  
Recebeu vários prémios da Communicator Awards e mais recentemente foi 1.º 
Prémio & Best TIC no concurso de ideias da UP25K – 2015, entre outros. 
Viveu e trabalhou no Reino Unido, França, Italia, Grécia, Mexico, Brasil, 
Espanha e Portugal. 
 
É júri da Portugal Ventures, para projectos Web e Mobile, e mentor da 
network Founders Founders. É consultor de Marketing da start-up americana 
de realidade virtual Avenue Planet.  
 
Atualmente, assume o cargo de Diretor de Marketing Digital e Comunicação, 
sendo responsável pelo Digital Brand Awareness and Product Development da 
SABSEG.  
 
 

Lurdes Coutinho é licenciada em Direito e pós-graduada em Ciências 
Jurídico-Empresariais e Contratação Pública. 

Anteriormente, foi Diretora de Serviços de Comunicação e Gestão 
Administrativa e Financeira na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte. Enquanto Quadro Superior de uma autarquia, foi Diretora 
do Departamento de Contratação Pública e Aprovisionamento e responsável 
por essa mesma área durante mais de uma década.  
 
Além destes cargos, foi assistente convidada no Mestrado em Solicitadoria da 
Escola Superior de Gestão – Departamento de Direito do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave.  

É co-autora nas seguintes obras: “Regime Juridico da Elaboração e Subscrição 
de Projetos, Direção e Fiscalizaçãp de Obras’’ (Editora Almedina, 2011); “Lei 
da Contratação Publica de Angola – Guia Prático’’ (Editora Almedina 2012 e 
2014); “Contratação Publica Eletronica: O Regime Juridico Português e as 
Diretivas da União Europeia” (Editora Wolters Kluwer, 2015). 
 
No presente, Lurdes Coutinho integra o corpo docente do Departamento de 
Administração Publica da Escola de Economia e Gestão da Universidade do 
Minho, como Assistente convidada e apresenta-se como Diretora do 
Departamento de Contratação Pública do grupo SABSEG. 
 
 
Neste novo desafio, os recentes colaboradores da SABSEG têm como principal 
objetivo potenciar as competências do grupo nas suas diferentes áreas de 
atuação. 
 

A SABSEG é uma companhia multinacional constituída por um conjunto de 
empresas, especializadas no aconselhamento e gestão do risco de pessoas 
e bens, através da mediação e corretagem de seguros


