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Lisboa, 29 de Janeiro de 2019 

 

 
Coface em Portugal e Abarca anunciam parceria estratégica. 
 

 Face à necessidade detectada de uma solução que combine o seguro de 

crédito com seguros de caução, ambas as empresas celebraram um acordo 

estratégico para a distribuição desses seguros relacionados com a 

actividade comercial. 

 

 

Uma oferta integrada de seguros de crédito e de caução em Portugal 

 

No passado dia 10 de Janeiro foi assinado um acordo estratégico de parceria entre a Coface, 

Sucursal em Portugal e a Abarca - Companhia de Seguros, S.A., com o propósito de proporcionar 

ao mercado uma oferta integrada de seguros de crédito e de caução. 

 

A Coface é líder mundial em seguro de crédito e uma referência na gestão de risco, com mais de 

70 anos de experiência e presente em mais de 100 países, facilitando os negócios entre as 

empresas de todo o mundo, através de soluções de seguro de crédito adaptadas às 

necessidades de cada empresa. Em Portugal, no entanto, ainda não dispunha de oferta de 

seguro de caução. 

 

A Abarca é especialista no mercado de seguro de caução, ao qual se dedica exclusivamente, 

operando maioritariamente em Portugal e Espanha. Tendo iniciado a sua actividade em Agosto 

de 2016, a Abarca Seguros tem vindo a registar um crescimento assinalável, sendo actualmente 

líder destacada do ramo em Portugal. Para além disso, a Abarca é a primeira companhia de 

seguros a conseguir um rating em menos de dois anos de actividade, contando actualmente com 

um rating B+ concedido pela agência A.M. BEST.  
 
A Coface detém as classificações AA- com perspectiva estável da Fitch e A2 pela Moody’s, que 

confirmam um perfil financeiro muito sólido de capitalização e rentabilidade. Ambos os ratings são 

um reconhecimento de excelência, o que dá ainda maior segurança aos seus clientes e parceiros. 

 

Ambas as empresas detectaram a necessidade de uma solução integral, por parte dos seus 

clientes, que combine o seguro de crédito com seguros de caução para uma protecção e 

desenvolvimento eficazes do seu projecto de negócio. Com este acordo estratégico, fecham o 

círculo desses seguros relacionados com a actividade comercial, beneficiando todos os seus 

actuais e potenciais clientes. 

 

José Monteiro, Country Manager da Coface em Portugal, destaca que “somos empresas muito 

semelhantes em termos de política empresarial e, sem dúvida alguma, que os maiores 
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beneficiados deste acordo serão os nossos segurados, que terão a possibilidade de usufruir não 

só das nossas habituais soluções de seguro de crédito, mas também da possibilidade de solicitar 

linhas adicionais de caução para o desenvolvimento de suas operações. É uma daquelas 

operações em que a soma de um mais um é superior a dois, pelo valor acrescentado que traz 

para as empresas". 

 

Nas palavras de Fernando Morales, CEO da Abarca “estamos muito satisfeitos por colaborar com 

uma empresa multinacional com a dimensão da Coface e isso diz muito sobre a performance da 

nossa empresa, que em apenas dois anos de actividade se posicionou como um dos líderes do 

seguro de caução no mercado Português. Este acordo coloca-nos ao mesmo nível de empresas 

com dezenas de anos de actividade e coloca-nos, conjuntamente, como uma das referências nos 

seguros de crédito e caução”.  

 

Ainda que este acordo esteja estabelecido em Portugal, ambas as empresas não descartam a 

hipótese de ampliar o mesmo a outros países onde estejam presentes. Se assim for, estar-se-ia a 

falar de um acordo transfronteiriço que coloca, quer a Coface, quer a Abarca, numa posição 

vantajosa para a distribuição de um serviço conjunto, uma vez que ambas são verdadeiras 

especialistas em cada um dos seus ramos de actividade.  

 

Acreditamos que esta parceria irá contribuir para o crescimento dos negócios dos nossos actuais 

e potenciais clientes, demonstrando assim o nosso compromisso em satisfazer as ambições de 

internacionalização do negócio das empresas portuguesas.  

 

 

 
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
Cláudia MOUSINHO - 211 545 408 | claudia.mousinho@coface.com 
 

 

Coface: for trade - Building business together 

 

Mais de 70 anos de experiência e uma rede internacional perfeitamente articulada, fazem da Coface uma 

referência em seguro de crédito, gestão de risco e economia global. Com a ambição de se tornar na seguradora 

de crédito mais ágil do mercado, os especialistas da  Coface trabalham ao ritmo da economia mundial, apoiando 

50.000 clientes na construção de negócios dinâmicos e de sucesso. Os serviços e soluções da Coface protegem 

e ajudam as empresas na tomada de decisões de crédito que permitam melhorar a sua capacidade de venda 

tanto no mercado doméstico como na exportação. Em 2017, a Coface empregava 4.100 pessoas em 100 países 

e registou um volume de negócios de 1.400 milhões de euros.  

www.coface.pt 

COFACE SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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