


ABARCA S. A. É uma companhia seguradora especiali-
zada exclusivamente em Seguro Caução e opera maio-
ritariamente em Portugal e Espanha.

Recentemente, além das operações em Portugal e 
Espanha, iniciou actividade em Itália, oferecendo assim 
uma cada vez maior rede de filiais com carácter inter-
nacional.

ABARCA S.A. conta com a experiência de uma equipa 
de profissionais altamente focados e competitivos, 
formados e com larga experiência nos mercados por-
tuguês e espanhol. A solidez do balanço da empresa 
decorre de um perfil de investimento conservador e de 
uma grande liquidez.

ABARCA SEGUROS.
ESPECIALISTAS EM
CAUÇÃO



A ABARCA nasce para entregar um serviço de qualidade, integro, ético, transparente, res-
ponsável e competente com o melhor capital humano e com recurso a todas as ferramentas 
tecnológicas e profissionais necessárias para que os nossos clientes possam ser mais com-
petitivos.

O nosso compromisso para com os nossos clientes desde o primeiro contacto consiste em 
de forma aberta, proactiva e consistente identificar e responder de forma ágil e acertada 
perante qualquer oportunidade de negócio.

Trabalhamos diariamente para qua a ABARCA se converta num dos maiores operadores de 
seguros no mercado das cauções, prestando um serviço de qualidade e suporte a pequenas 
e médias empresas.

FILOSOFIA DA
COMPANHIA



OS NOSSOS
VALORES

Integridade

Ética

...porque é a base de um serviço ao cliente de excelência.

Profissionalismo

Inovação
...porque inovar é a única forma de permanecer no mercado e nos distinguirmos entre os demais.

...porque uma boa atitude e um correcto comportamento para com os nossos clientes faz parte do nossa cultura.

...porque somos coerentes com os nossos princípios e os aplicamos todos os dias na nossa Companhia.



PORQUÊ ESCOLHER A ABARCA
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PRIMEIRA COMPANHIA A
CONSEGUIR UM RATING EM
MENOS DE DOIS ANOS
ABARCA é a primeira companhia de seguros 
a conseguir um rating em menos de dois anos de actividade.
Actualmente conta com um rating B+ da agência A.M. BEST, 
o que permite a emissão de garantias  
perante entidades privadas e públicas que exigem 
este requesito.



UMA GRANDE EQUIPA
PERFEITAMENTE
SINCRONIZADA

Os recursos humanos são fundamentais para a 
nossa companhia. Formamos uma grande equipa 
multidisciplinar composta por profissionais do 
sector segurador que permitem dar uma resposta 
especializada às necessidades dos nossos clientes.

Caracteriza-nos a eficácia, a proximidade e a 
acessibilidade. Não gostamos de grandes esperas 
e de atendimentos automáticos e sabemos que o
mesmo se passa com os nossos clientes.

Gostamos do tratamento personalizado, conhecer 
os nossos colaboradores, os nossos clientes e o 
seu negócio. Estaremos aqui para superar os
desafios mais complicados, porque será nesses 
casos que demonstraremos toda a nossa
capacidade.



ABARCA S. A. es una compañía aseguradora especiali-
zada exclusivamente en el seguro de caución y opera 
mayoritariamente dentro de España y Portugal.

Recientemente, además de las oficinas que posee en 
Portugal y en España, ha abierto nuevas delegaciones 
en Italia, ofreciendo así una, cada vez mayor red de 
filiales con caracter internacional.

ABARCA S. A. cuenta con la experiencia de su gran 
equipo de profesionales, de naturaleza altamente com-
petitiva y formados en los mercados español y portu-
gués. La solidez del balance de la empresa se ve res-
paldada  por su perfil de inversión conservador y una 
gran liquidez.

PERFIL
INTERNACIONAL

ÂMBITO 
DE ACTUAÇÃO

Portugal

Espanha

Itália



ABARCA SEGUROS
Efectuamos várias

tipologias de Seguros
Caução

SOLUÇÕES
À MEDIDA

PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS

HERANÇAS E IMPOSTO SUCESSÓRIO

EMPRESAS DE SEGURANÇA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO

JUDICIAIS

IMPOSTOS ESPECIAIS

ADUANEIRAS E IMPORTAÇÃO

ADIANTAMENTOS POR CONTA

DIFERIMENTO DE IMPOSTOS

CONCESSÕES

ENTRE PRIVADOS



OBRIGADO!

www.abarcaseguros.com

ppinheiro@abarcaseguros.com


