
 

 

 

SABSEG SEGUROS ASSUME NAMING DA LIGA PORTUGAL 2  

Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração da SABSEG Seguros, e Pedro Proença, 
Presidente da Liga Portugal, selaram acordo esta sexta-feira, na sede da Liga, no Porto. 

A LigaPro passa, a partir de hoje, a chamar-se Liga Portugal SABSEG. Este naming foi confirmado 
esta sexta-feira, após uma cerimónia que teve lugar na sede da Liga Portugal, no Porto, e onde 
estiveram Miguel Machado, Presidente da SABSEG e Pedro Proença pelo organismo que gere o 
Futebol Profissional. 

Começando por ser parceiro da Liga em 2010, a SABSEG tem vindo, desde então, a consolidar a 
sua estratégia neste que é o desporto-rei em Portugal. Agora, o segundo escalão do Futebol 
Profissional é a mais recente aposta do corretor de seguros. 

A atual Liga Portugal SABSEG tem, desde a temporada 2018-19, transmissão integral na SportTV, 
ou através de streaming, que pode ser seguido no Match Player da estação televisiva. Esta é uma 
prova cada vez mais atrativa e de onde saem grandes nomes para o principal escalão do Futebol 
português, contando ainda com a participação de duas equipas B (FC Porto B e SL Benfica B), que 
revelam, anualmente, novos craques a despontarem no Futebol Profissional. 

Após o momento da assinatura, que confirmou o naming da prova, Miguel Machado e Pedro 
Proença, deslocaram-se para o Estádio do Mar, em Matosinhos, para assistirem precisamente ao 
primeiro jogo da nova Liga Portugal SABSEG, entre o Leixões SC e o Varzim SC, marcado para as 
20h. 

Para Miguel Machado este “é um desafio que a SABSEG aceitou desde a primeira hora.”, frisando a 
importância e o apoio que a empresa “tem dado ao Futebol Profissional”. “A SABSEG tem o 
desporto no seu ADN, muito em particular o Futebol. Somos parceiros de várias sociedades 
desportivas, Clubes e da Liga Portugal. Fazia todo o sentido, mesmo numa altura de algum receio 
em investimento, ficarmos ligados a este impulso que pretendemos todos dar à Liga Portugal 
SABSEG. Este é um produto no qual acreditamos e com o qual a Direção da Liga tem revelado 
grande atenção, fatores que nos levaram a não hesitar no momento de termos a SABSEG como 
namimg da competição”, destacou o presidente do corretor de seguros. 

Já para Pedro Proença este foi um momento “especial”, que vê a Liga Pro a ter nova denominação, 
mas também pelo reforçar de ligação à SABSEG, um parceiro que “tem estado com a Liga e com o 
Futebol Profissional, nos momentos mais complicados.” “Esta é uma parceria que nos deixa muito 
satisfeitos e que, estou certo, poderá ser prolongada no tempo. A valorização da Liga Portugal 
SABSEG é uma aposta na Liga Portugal e a SABSEG soube entender o caminho e quis fazê-lo ao 
nosso lado.”, salientou Pedro Proença, lembrando ainda que o corretor de seguros já havia 
recebido o prémio de parceiro do ano no kick-off, precisamente pelo apoio prestado na última 
época, ao Futebol Profissional. 

 



 

 

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. 
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