SABSEG e Lusitânia Seguros formalizam protocolo com o
Clube Naval do Funchal
Na passada sexta-feira, dia 26 de Janeiro, foi formalizado um protocolo de cooperação
entre a Lusitânia Seguros, a SABSEG Corretor de Seguros e o Clube Naval do Funchal.
Este protocolo contempla um patrocínio aos equipamentos desportivos dos atletas de
todas as modalidades do Clube Naval do Funchal e um conjunto de produtos e serviços
com condições exclusivas para os associados do clube na contratação de seguros.
Neste ato, estiveram presentes os representantes de ambas as instituições. Da parte da
Lusitânia, esteve presente o Presidente da Comissão Executiva, Dr. Fernando Nogueira, o
Diretor Comercial, Dr. Vitor Ângelo e o Responsável pelas Agências da Grande Lisboa,
António Gomes. Da parte da SABSEG, esteve presente o Diretor Comercial Sul, António
Figueiredo e o Gestor da Unidade da Madeira, Ricardo Vieira.
Segundo António Figueiredo, representante da SABSEG “é um enorme prazer estar aqui a
celebrar um acordo de parceria com o Clube Naval do Funchal”, acrescentando ainda que
“a associação a um clube com valores tão vincados e semelhantes aos que regem a SABSEG,
só evidencia todo o sucesso que seguramente advirá desta parceria. Com este acordo,
a SABSEG não só aumenta a promoção da sua marca na Região Autónoma da Madeira,
como também solidifica a estratégia planeada para os próximos anos”.
O Presidente da Lusitânia Seguros, Dr. Fernando Nogueira começou por referir que "é
uma honra estar associado a um clube tão eclético e com trabalho reconhecido a nível
nacional e internacional como o Clube Naval”. O representante máximo desta instituição,
referiu ainda “a componente náutica da Lusitânia, tendo desenvolvido a marca Lusitânia
Mar, um cluster desenvolvido propositadamente para associar-se a este tipo de negócio,
estando também associada à APORVELA”.
Mafalda Freitas, agradeceu o patrocínio e a oferta de condições exclusivas aos sócios,
demonstrando estar tranquila com estas seguradoras, “tendo em conta a frota automóvel
do clube, e o transporte de crianças através dos protocolos com mais de 40 escolas e
infantários, bem como os diversos pólos do clube e a Marina do Funchal” pelo que,
sublinhou, "para além deste apoio à atividade, é igualmente importante estarmos todos
devidamente assegurados.”
Foi inaugurada também a loja oficial Lusitânia, agente SABSEG, nas instalações do
Complexo Desportivo do Clube Naval, localizado no Bairro da Nazaré, em S. Martinho. O
Complexo Desportivo da Nazaré, que em 2018 tem em média 800 entradas diárias e nele
frequentam cerca de 1500 crianças nas escolas de natação e cerca de 1200 utentes no
Ginásio AquaGym e na Naval Box.

