
 

 

 
A SABSEG SEGUROS ESTABELECE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O 

SINDICATO DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES  
 

Este protocolo visa garantir aos associados do SITEMA a disponibilização de um 
serviço de corretagem de seguros de qualidade, capaz de assegurar uma efetiva resposta às 

suas reais necessidades e expectativas. 
 
Com esta parceria os associados deste sindicato vão poder ter acesso a uma oferta 

diferenciada de soluções, para todos os domínios do seu quotidiano e em todos os momentos 
da sua vida.  

 
Assim os sócios da SITEMA passam a dispor de um apoio personalizado e permanente 

ao longo de toda a vigência das suas apólices, assumindo a Sabseg Seguros a gestão da sua 
carteira de seguros, acompanhando tecnicamente a evolução dos riscos e procedendo à 
tramitação processual de eventuais sinistros desde a participação do acidente até ao 
pagamento da indemnização.  

 
A cerimónia de assinatura contou com a presença do Sr.º Paulo Manso, Presidente da 

direção do SITEMA , e em representação da SABSEG Seguros estiveram Miguel Machado, 
Carlos Martins e António Figueiredo respetivamente Presidente do conselho de 
administração, Diretor Geral e Diretor Comercial da SABSEG Seguros.  

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

das suas parcerias de âmbito nacional e na oferta de soluções que garantam a proteção dos 
seus clientes.  

 
O FUTURO É NA SABSEG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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