
“Quem não sabe por que caminho chegará ao

mar, deve tomar o rio como companheiro.”



PRINCIPAL DESAFIO DO COMPETE 2020 

Aumentar significativamente a competitividade 

nacional, mobilizando e potenciando recursos e 

competências, visando a criação de emprego e a 

retoma da dinâmica de convergência com as 

economias mais desenvolvidas da União Europeia.

Capacitar as empresas para a Internacionalização, 

com vista a promover o aumento das exportações.



ABARCA SEGUROS:

O seu parceiro nos Seguros de Caução

A experiência acumulada ao longo de todo o nosso

percurso, posiciona-nos como uma empresa

especializada no ramo de Seguro de Caução.

Sabemos como atuar em cada caso, agilizando as 

formalidades e otimizando os tempos na gestão de 

qualquer operação.

Abarca Seguros é a peça necessária para  garantir 

o melhor serviço aos seus clientes.



ABARCA SEGUROS:

Uma questão de confiança e experiência

O seguro de caução tem como objetivo garantir as diferentes

obrigações estabelecidas nos contratos perante a 

Administração Pública ou entre privados.  Basicamente, o 

seguro de caução garante ao beneficiário, em caso de 

incumprimento por parte do Tomador, o pagamento do valor

segurado.

O seguro de caução é a ferramenta mais apropriada  para 

alcançar o crescimento do seu negócio em alternativa à 

garantia bancária, já que conta com  inúmeras vantagens:

 Não é calculado com base na Central de  

Responsabilidades de Crédito (CRC) do Banco de Portugal.

 Não exige contra garantias Pessoais

 Não exige penhoras (salvo Exceções)

 Não tem gastos de abertura nem de estudo



ABARCA SEGUROS:

Uma grande equipa humana perfeitamente sincronizada

O trabalho de equipa permite dividir as tarefas e multiplicar o 

êxito. Esta é uma das políticas da nossa Companhia na 

gestão de recursos humanos.

Formamos uma grande equipa, composta por  profissionais 

de seguros, mas também com  conhecimentos noutras 

áreas que se adaptam às  necessidades dos nossos

clientes.

Somos eficazes, sempre disponíveis e acessíveis,  

procurando evitar demoras e a utilização de mensagens

automáticas, porque sabemos que isso não agrada aos 

nossos clientes.

Gostamos de um tratamento personalizado, de conhecer os 

nossos clientes e colaboradores e, sobretudo, estamos 

presentes para superar os desafíos e os casos complicados 

porque é aí que mostramos toda a nossa capacidade.



Na ABARCA SEGUROS pensamos que nem sempre é bom andar pelo 

caminho traçado, porque nos conduz onde outros já chegaram.
Gostamos de traçar os nossos próprios caminhos.

Abarca Seguros

RESPONDE
com o nosso apoio

e com os nossos métodos  

é possível



Trabalhando juntos rápidamente 

descobrirá as vantagens da 

ABARCA SEGUROS

Emissão de Certificados 

em menos de 24 horas *

Estudo financeiro 

da operação sem 

custos

Âmbito de atuação: 

Portugal e Espanha
Pessoal 

especializado em 
Seguro de Caução

* Assim que aprovada a operação e assinada a apólice



ABARCA SEGUROS:

Tratamos de qualquer tipo de Seguro de Caução

 De Licitação e Cumprimento

 Recuperação do Meio Ambiente

 Energias Renováveis

 Garantias Re-industrialização

 Heranças e Imposto de Sucessão

 Agências de Viagens.

 Empresas de Segurança Privada

 Empresas de Trabalho Temporário

 Judiciais.

 Impostos especiais

 Alfândegas e Importação

 Diferimento de Impostos

 Garantias sobre Concessões

 Garantias Privadas.



A obrigação de restauro é regulada por lei, relativamente à gestão de resíduos das indústrias 

extractivas e à protecção e reabilitação do espaço afectado pela actividade mineira.

A legislação refere que deverá:

• Constituir uma garantia, financeira ou equivalente, para assegurar o cumprimento do estabelecido 

no plano de recuperação.

• A garantia pode ser apresentada como garantias emitidas por bancos, bem como contratos de 

seguro que cobrem a responsabilidade decorrente do não cumprimento das disposições do plano 

de restauração.

• Em caso de incumprimento no disposto no plano de restauro, a Administração Pública pode 

accionar a garantia e proceder à reabilitação do terreno afectado pela actividade mineira.

• Estas garantias são independentes das Garantias previstas na lei, relativas à Responsabilidade 

Ambiental.

Seguros de Caução versus Garantias Bancárias:

Tendências



Da leitura da Lei, podemos chegar às seguintes conclusões:

1. A garantia pode ser prestada através de um seguro de caução.

2. A execução desta garantia, ou seja, o motivo que leva a que a mesma seja accionada, dá-se 

quando uma exploração mineira não reabilita as terras, uma vez finalizada a exploração (ou 

durante), conforme previsto no Plano de Recuperação aprovado pela Administração Pública.

3. Estas garantias são independentes das que estão relacionadas com a Responsabilidade Civil 

Ambiental, pelo que é necessário prever outras garantias, ou seja, esta garantia não cobre a 

contaminação, resíduos, etc, só garante a reabilitação de terrenos, como concordado previamente 

com a Administração Pública.

Finalmente, a apólice que regula o Seguro de Caução refere que a seguradora é obrigada, no caso de 

o tomador não cumprir as suas obrigações legais e contratuais, a indemnizar o segurado como forma 

de compensação ou penalidade por danos ao imóvel, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou no 

contrato. Contudo, todo o pagamento efectuado pela seguradora será reembolsado pelo segurado 

(direito de regresso).

Seguros de Caução versus Garantias Bancárias:

Tendências



A par de outras palavras como “défice”, “divida pública” e “rating”, a palavra “imparidade” é hoje uma 

espécie de palavrão que já entrou no nosso dicionário quotidiano.

Numa linguagem corrente, diz-se que um activo está em imparidade quando a sua quantia recuperável 

é inferior à quantia escriturada.

O reconhecimento de imparidades tem tido efeitos negativos nos resultados e provocou a necessidade 

de aumentar o capital das instituições bancárias.

Há ainda muitos empréstimos nestas condições a pressionar os bancos, e são estes créditos que, ao 

gerarem sérias dúvidas sobre a sua recuperabilidade, conduzem ao reconhecimento de perdas.

A partir de Janeiro de 2018, os bancos vão conhecer novas regras, com a aplicação do Internacional 

Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), que altera a contabilidade das instituições financeiras.

No que respeita às imparidades, foi introduzido “um modelo de perdas esperadas para substituir o de 

perdas incorridas” que está em vigor. Até aqui, era necessária a “verificação de evidência objectiva de 

imparidade como pré-requisito para o reconhecimento de perdas”, conduzindo ao reconhecimento tardio 

das perdas.

Seguros de Caução versus Garantias Bancárias:

Desafios e Oportunidades



De acordo com a IAS 39 (atualmente em vigor), as garantias bancárias são mensuradas pelo menor dos 

valores, que resulte das seguintes opções:

 Justo valor

 Custo menos imparidade (em conformidade com a IAS 37), sendo o custo zero no momento inicial, 

reconhecendo-se a imparidade apenas se houver evidência objetiva de perda.

Com a entrada em vigor da IFRS 9 (em Janeiro de 2018), vão coexistir as mesmas opções de 

valorização, mas com uma alteração significativa:

Seguros de Caução versus Garantias Bancárias:

Desafios e Oportunidades



 Justo valor

 Custo menos imparidade. A grande diferença está na forma de cálculo da imparidade, de acordo 

com a IFRS 9, passarão a existir 3 fases:

1. No momento inicial reconhece-se imediatamente uma perda esperada a 12 meses (mesmo que 

não haja evidência de perda).

2. Se ocorrer um evento que provoque alterações significativas no risco de crédito, deve ser 

reconhecida perda para a vida (durante a vida útil da garantia).

3. Quando já está em incumprimento, imparidade reconhecida de acordo com a evidência objetiva 

de perda.

Prevê-se assim que o passivo dos Bancos aumente face a esta nova forma de mensuração das 

garantias, quer se opte pelo justo valor quer pelo custo deduzido de imparidade. Consequentemente,  

este aumento das responsabilidades, na óptica do Basileia III, exigirá maiores requisitos de capital.

Seguros de Caução versus Garantias Bancárias:

Desafios e Oportunidades



Especialistas em Seguros de

CAUÇÃO
Contratos com a  

Administração Pública



Seguro de Caução / Estrutura da Parceria

Estrutura da parceria ABARCA/ANIET no processo de 

implementação do seguro de caução:

 Idealmente, numa primeira fase, pretende-se que o 

beneficiário final seja uma Entidade Pública.

É condição precedente para a análise e decisão de 

emissão da apólice, a apresentação do contrato 

rubricado entre o potencial Tomador do Seguro e a 

Entidade Pública, para além de outros documentos mais 

específicos,. 

 A Contra-garantia poderá surgir como uma condicionante 

imposta pelo contexto económico-financeiro do potencial 

Tomador do Seguro, para mitigar a probabilidade de 

incumprimento, nos termos do contrato rubricado com a 

Entidade Pública.

A referida Contra-garantia poderá/deverá obedecer a um 

Loan-to-Value (LTV), sempre adaptado à necessidade 

em causa.. 

 A ABARCA, enquanto seguradora, negociará 

previamente a colocação de parte dos riscos assumidos, 

através de tratados com um conjunto de 

Resseguradores com apetência para este tipo de riscos. 

 A ANIET, através da parceria com a ABARCA, surge 

como provedor deste serviço aos seus associados, e 

com competências para auxiliar a seguradora na análise 

dos potenciais riscos.

 A ANIET e a ABARCA garantem todo o apoio durante o 

processo.
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“O êxito é um caminho, não um destino"

Atrium Saldanha

Praça Duque de Saldanha, 1, 

9º G  1050-094 Lisboa

Tel. +351 211 383 408

info@abarcaseguros.com

António Silva Lopes

Tel. +351 917 627 043

mailto:info@abarcaseguros.com

