
 

 

 

 

SABSEG Seguros é Patrocinador Oficial do  

Sporting Clube de Braga 

 

O acordo de patrocínio foi apresentado esta sexta-feira, dia 2 de Setembro, no Estádio 

Municipal de Braga, e contou com as presenças de Miguel Machado, Presidente do Conselho 

de Administração da SABSEG, Fernando Araújo e Inácio Sousa, Administradores da SABSEG 

e António Salvador, Presidente do Sporting Clube de Braga. 

 

A SABSEG Corretor de Seguros S.A., empresa multinacional especializada no 

aconselhamento e gestão do risco de pessoas e bens, através deste acordo de patrocínio com 

o Sporting Clube de Braga, Clube vencedor da prova Rainha do Futebol Português da época 

passada, pretende reforçar a sua proximidade aos Gverreiros do Minho. 

Orgulho, vontade e dedicação são os valores transversais que regem ambas as partes e que 

proporcionaram a concretização desta parceria. 

Com este acordo, a SABSEG pretende estar presente em todo o percurso do SC Braga, 

apoiando-o em todos os momentos. 

António Salvador congratulou-se com esta associação entre “marcas vencedores, com uma 

identidade bem vincada e que por partilharem valores estabelecerão seguramente uma parceria 

de sucesso”. O Presidente do Sporting Clube de Braga notou ainda que “a aposta da SABSEG é 

também o reconhecimento do valor da marca SC Braga, uma marca que garante retorno a todos 

os seus parceiros, quer na visibilidade que lhes proporciona, quer na associação positiva que 

advém da exposição e dos resultados que o Clube tem alcançado.” 

Segundo Miguel Machado, “esta parceria justifica-se pois o SC Braga tem vivenciado um 

enorme crescimento sustentado, sendo atualmente um dos grandes do futebol nacional, aliando 

o facto de a SABSEG ter tido as suas origens na cidade de Braga e de ser, também, um dos 

maiores players no mercado Segurador Português na Corretagem e mediação de seguros.” 

A SABSEG, através deste acordo, marca presença em várias áreas estratégicas do Estádio 

Municipal de Braga, bem como na manga esquerda dos equipamentos oficiais, em todos os 

jogos das competições nacionais – Ligas, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e jogos 

particulares. 

A aposta no SC Braga é mais um passo para o incremento comercial da marca SABSEG, 

proporcionando uma maior solidificação da estratégia que o Corretor tem vindo a implementar 

na área do Desporto. 

 

http://www.scbraga.pt/

