SABSEG Seguros intensifica relação com
Associação Comercial de Braga
A assinatura do novo protocolo de cooperação entre estas duas instituições decorreu hoje, dia
17 de Outubro, na sede da Associação Comercial de Braga, nela estiveram presentes Miguel
Machado e Fernando Araújo, Presidente e Administrador da SABSEG e Domingos Macedo
Barbosa, Presidente da Associação.

A SABSEG – Corretor de Seguros, S.A. reforça a sua ligação com a Associação Comercial de
Braga, através de um protocolo de colaboração. Este resulta dos valores partilhados e das
origens comuns de ambas as instituições e visa proporcionar diversos benefícios para ambas
as partes.
Para Miguel Machado “Muito nos honra este protocolo, não só por ser realizado com uma
Associação centenária, mas por se tratar de uma Associação que muito tem contribuído para a
dinamização do comércio em Braga.”, acrescentando “apesar de sermos uma empresa
multinacional, presente em três continentes, tivemos origem na cidade de Braga e, como tal,
faz todo o sentido renovar a nossa ligação à ACB.”
A SABSEG assume a qualidade de parceiro exclusivo da ACB na área da Corretagem e
Mediação de seguros, disponibilizando às Empresas Associadas da Associação Bracarense
um conjunto de serviços que ajudarão a diagnosticar os riscos do negócio e da família da cada
Associado. Este diagnóstico, promovido gratuitamente pela SABSEG, visa encontrar as
soluções mais vantajosas para cada Associado, no exercício da sua atividade profissional.
Após diagnóstico, o Corretor apresentará a cada Empresa Associada da ACB uma proposta de
condições mais competitivas, face aquilo que possuem.
Para além da qualidade de parceiro exclusivo, a SABSEG reforça também a sua qualidade de
Patrocinador Oficial, estando presente nos cartões de Associados, emitidos pela Associação
Comercial de Braga.
Miguel Machado termina “Face ao histórico que nos une, posso dizer que esta relação tem
tudo para dar certo e vai ser, com certeza bem-sucedida.”

