
 

 

 
A SABSEG REFORÇA PROTOCOLO COM ASFIC/PJ 

 
A SABSEG Seguros reforça a sua parceria com a Associação Sindical dos Funcionários 

de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. 
 
O Reforço deste protocolo de colaboração celebrado entre a SABSEG e a Associação 

Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária vai proporcionar aos 
associados e aos seus agregados familiares condições exclusivas de proteção.  

 
Assim, a partir deste momento, os associados da ASFIC /PJ podem através da SABSEG 

e sem qualquer encargo adicional, efetuar os seus seguros, dispondo de soluções 
seguradoras devidamente adequadas ao seu caso, tendo acesso a custos mais otimizados, a 
uma enorme abrangência ao nível das coberturas e a uma assessoria permanente de 
qualidade.  

 
Esta parceria pretende também ser uma mais valia na relação da ASFIC/PJ com os 

seus associados através da prestação de um serviço personalizado e de qualidade que 
assegure a possibilidade de transferência dos riscos para as melhores condições do mercado.  

 
A assinatura do Protocolo de Cooperação teve lugar na sede da Associação Sindical, 

estando presentes Miguel Machado, Fernando Araújo e Inácio Sousa respetivamente 
Presidente do Conselho de Administração e administradores da SABSEG, a Associação 
Sindical dos funcionários de investigação criminal da PJ fez-se representar pelo seu 
Presidente, Carlos Garcia.  

 
A SABSEG dá assim mais um passo importante no sentido do alargamento das suas 

parcerias de âmbito nacional e na oferta de soluções que representam uma efetiva proteção 
aos seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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