
 

 

 

 

 

Benfica assina acordo de co-mediação com a SABSEG 

Seguros 

  
 Benfica e a SABSEG Seguros assinaram hoje um acordo de co-mediação que 
permitirá oferecer a todos os sócios e simpatizantes do Clube as melhores soluções na 
área dos seguros. O contrato válido para os próximos 5 anos tem como objectivo 
dinamizar a Benfica Seguros quer a nível de uma oferta diversificada de produtos, quer 
ao nível da sua competitividade económica. 
 
 “No Benfica trabalhamos com os melhores e a SABSEG enquadra-se neste perfil 
de parceiro de excelência. Dá-nos as melhores garantias numa área de negócio que 
queremos desenvolver para servir melhor os nossos sócios. A ideia que trouxe para o 
Clube, que começou a ser implementada há mais de 12 anos, de criar valor para os 
sócios continua válida e bem presente na minha cabeça. Se todos os sócios e 
simpatizantes do Benfica mudarem os seus seguros para a Benfica Seguros não só vão 
ficar mais bem servidos como o Clube ficará mais forte. Este é o principio de todas as 
parcerias no Benfica: fazê-las com os melhores nas suas áreas e criar valor para os nossos 
sócios” referiu Luís Filipe Vieira, presidente do Sport Lisboa e Benfica, na assinatura do 
contrato. 
 
 Por seu lado, Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração da 
SABSEG, corretora de seguros independente que opera no mercado há mais de 18 anos 
afirmou “que é um enorme prestígio para a Sabseg trabalhar com, reconhecidamente, 
a maior marca de Portugal. 
 
 Na Benfica Seguros powered by SABSEG “os sócios e adeptos do Benfica vão 
encontrar as melhores soluções a nível de seguros no aconselhamento, nas coberturas 
e condições. É um grande desafio que a SABSEG Seguros se orgulha de abraçar e tenho 
a certeza de que vamos ao encontro das necessidades e das exigências do Clube e dos 
seus sócios adeptos”. 
 
 Um dos objetivos da SABSEG Seguros, passa por ir ao encontro dos sócios e 
adeptos do Clube, onde quer que eles estejam. “Queremos que as Casas do Benfica 
trabalhem connosco e nos permitam chegar a todos os benfiquistas de forma célere e 
eficaz dada a proximidade que a SABSEG Seguros oferece com os seus 28 escritórios 
espalhados por Portugal e na Lusofonia. Essa é uma prioridade para nós”, referiu ainda 
Miguel Machado. 


