
 

 

 
 

SABSEG PROMOVE PARCERIA ENTRE UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS E 
VITÓRIA SC 

A cerimónia de apresentação desta parceria decorreu hoje, sexta-feira, dia 26, e contou com a 
presença de Manuel de Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Júlio Mendes, 
Presidente do Vitória Sport Clube e Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração 

da SABSEG Seguros. 

A SABSEG Seguros, enquanto parceira da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e 
patrocinadora principal do Vitória Sport Clube, promoveu o lançamento do Cartão de Saúde do 
Vitória SC e dos vários serviços associados ao mesmo.  

Com o Cartão de Saúde do Vitória SC, os sócios aderentes têm acesso a uma tabela de preços 
própria (preços sociais), em mais de 2.000 hospitais e clínicas da Rede Hospitalar das 
Misericórdias e da Rede Social da AdvanceCare, em todo o país.  

A par da vasta rede hospitalar, os sócios aderentes podem, também, contar com um conjunto de 
cuidados de saúde em condições mais vantajosas, como por exemplo, assistência médica 
permanente e assistência médica de urgência.  

Assim, através desta parceria, a SABSEG estreita e solidifica as relações que mantém com estas 
duas entidades, reforçando a sua responsabilidade social e cívica, a sua presença no setor da 
Economia Social e a sua estratégia no Desporto em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 300 colaboradores, a SABSEG possui 31 
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. 

 

Contacto para imprensa: 

Departamento de Comunicação e Marketing  | marketing@sabseg.pt |  
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