SABSEG Seguros e Associação de Futebol de Braga juntos
no apoio às equipas de arbitragem.

A SABSEG Seguros e a Associação de Futebol de Braga reforçaram a parceria que os une,
através do patrocínio às equipas de arbitragem. A cerimónia de apresentação decorreu
hoje, dia 4 de fevereiro, em Braga, e contou com as presenças de Miguel Machado,
Presidente do Conselho de Administração da SABSEG, e de Manuel Machado, Presidente
da Associação de Futebol de Braga.

O fortalecimento da parceria entre a SABSEG e a Associação de Futebol de Braga (AFB)
visa o apoio a todas as equipas de arbitragem, desde árbitros, árbitros assistentes
especialistas, cronometristas, observadores, formadores e técnicos dos quadros da AFB.
Através deste novo acordo, a SABSEG passa a ser patrocinador oficial das equipas de
arbitragem, estando presente nas mangas dos equipamentos destes intervenientes e, em
contrapartida, oferecendo um serviço personalizado e vantagens exclusivas a todas estas
equipas que operam na AFB.
Para Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração da SABSEG, ‘’esta aposta
reflete a essência da nossa estratégia no âmbito do desporto, em Portugal, nomeadamente
no futebol. Queremos estar próximos de todos os que contribuem para esta festa que é o
futebol: associações, clubes, equipas de arbitragem e adeptos’’. Acrescentando que ‘’todos
os árbitros da AFB vão ter acesso a um vasto conjunto de ofertas exclusivas nos seguros,
proporcionando coberturas e condições especiais de acordo com as suas necessidades’’.
Manuel Machado, Presidente da AFB, reforça a importância da arbitragem na divulgação
do futebol e refere que ‘’através desta nova parceria com a SABSEG, pretendemos premiar
todas as equipas de arbitragem pela sua fidelização, por continuarem associados à AFB e
confiarem em nós’’. O Presidente acrescenta ‘’continua a ser um privilégio, para esta
Associação, estar associado à SABSEG, empresa líder na corretagem de seguros, em
Portugal. E, portanto, faz todo o sentido intensificarmos a parceria já existente neste
âmbito’’.
Assim, através deste novo patrocínio, a SABSEG reforça a sua posição no desporto-rei, em
Portugal, apoiando várias entidades que participam e contribuem para o sucesso desta
modalidade.

