SABSEG Seguros doa sessões terapêuticas a crianças com Doenças Raras
A SABSEG Corretor de Seguros, no âmbito da sua estratégia de responsabilidade
social, uniu-se à Addapters Org e vai doar 25 sessões de terapia a crianças com doenças
raras apoiadas por esta associação.
Reforçando o seu plano de responsabilidade social, a SABSEG associouse à Addapters Org, uma associação sem fins lucrativos, criada em 2019, que procura
consciencializar os cidadãos sobre as doenças raras em Portugal e angariar fundos para
as terapias das crianças e famílias raras que apoia.
Com o intuito de angariar fundos para ajudar as crianças com doenças
raras e as suas famílias, de promover a solidariedade e de mostrar à população o impacto
destas doenças na vida dos pacientes e as dificuldades sentidas no seu quotidiano,
a Addapters Org organiza uma caminhada solidária - WALK FOR RARE - no último dia do
mês de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras.
Tratando-se de um evento oficial do Rare Disease Day (www.rarediseaseday.org), e
este ano em modo virtual, a 2ª edição da caminhada realiza-se no próximo domingo, dia 28
de fevereiro, e conta com o patrocínio da SABSEG Seguros. Através deste patrocínio a
SABSEG vai doar 25 sessões de terapias diárias que as crianças precisam (fisioterapia,
terapia da fala, terapia ocupacional e psicomotricidade).
Para participar na caminhada e ajudar todos os que vivem com uma doença rara,
basta aceder ao site https://www.walkforrare.org/, e inscrever-se.
Assim, através do patrocínio à Addapters Org, a SABSEG reforça o espírito de
solidariedade e de responsabilidade social sempre presente no seu ADN.

SOBRE A SABSEG
A SABSEG – Corretor de Seguros é uma empresa de seguros 100% portuguesa e totalmente
independente. Com presença multinacional, está especializada no aconselhamento e gestão do
risco de pessoas e bens, através da mediação e corretagem de seguros, desenvolvendo todos os
processos de gestão necessários para uma efetiva proteção financeira de mais de 170 mil clientes
particulares e empresariais.
Fundada em 1999, a empresa marca hoje presença em cinco países, três continentes e é hoje líder
do mercado de corretagem. Com mais de 1700 agentes e 278 colaboradores, a SABSEG possui 26
escritórios e está presente em cinco países e três continentes.
A empresa é um operador de referência junto de todo o mercado segurador, sendo líder na
colocação e gestão de seguros junto dos principais grupos seguradores (nacionais e
internacionais) a operar em Portugal.
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