SABSEG Seguros parceira da ANPME
Foi hoje assinado o protocolo de colaboração entre a SABSEG Seguros e a
ANPME - Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas.
O mercado atual, cada vez mais global e complexo, exige uma verdadeira preocupação
com a minimização dos riscos das empresas. De forma a contribuir para o sucesso das
empresas e oferecer uma efetiva proteção aos pequenos e médios empresários, foi
assinado um protocolo entre a SABSEG Seguros e a ANPME.
Com uma vasta carteira de clientes, a SABSEG é reconhecida pelo facto de dispor de
todos os recursos técnicos e humanos necessários para desenvolver soluções que, por
meio da sua abrangência e otimização de custos, contribuem para o reforço da segurança
dos seus clientes em todos os domínios de atuação.
Com o referido protocolo a SABSEG irá assegurar ainda uma maior mais valia na relação
da ANPME com os seus Associados, contribuindo para aumentar o leque de serviços
proporcionados através desta associação, salvaguardando os riscos da atividade das
empresas.
A cerimónia da assinatura deste protocolo realizou-se hoje, dia 5 de Maio, no Porto, e
contou com a presença de Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração
da SABSEG, e de Paula Hespanhol, vice-presidente da ANPME - Associação Nacional
das Pequenas e Médias Empresas, respetivamente.
Segundo Miguel Machado, “na SABSEG conhecemos muito bem o tecido empresarial
do nosso país, entendemos que são as pequenas e médias empresas que funcionam como
motor consistente da nossa Economia e temos a certeza de que somos capazes de lhes
assegurar soluções de seguros às melhores condições do mercado " e concluí sublinhando
a importância desta parceria porque "no atual contexto, apoiar os empresários, mais do
que uma prioridade é uma exigência".
Para Paula Hespanhol, esta parceria é uma escolha segura, porque segundo a própria,
"conhecendo os valores da SABSEG Seguros e reconhecendo a sua competência estamos
confiantes de que este protocolo impactará de forma muito positiva todos os nossos
associados."

