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O GRUPO
PRESENTE NO FUTURO

O  percurso do Grupo ABB começou no ano de 
1968, através da empresa Alexandre Barbosa 
Borges, S.A (ABB), tendo  com o decorrer dos 
anos consolidado a sua posição no setor da 
construção civil e obras públicas.

Estrategicamente diversificado, o Grupo é hoje 
constituído por um conjunto de empresas, de 
diferentes áreas de negócio: terraplanagens, 
infraestruturas, arranjos paisagísticos, constru-
ção civil e obras públicas, AVAC, estruturas me-
tálicas, fornecimento de betão, pavimentações 
betuminosas, imobiliária, gestão de resíduos, 
águas e energia, agregados e rochas ornamen-
tais e trading. 

Com reconhecido profissionalismo, caracteri-
za-se pela solidez financeira, competitividade, 
constante inovação, qualidade, respeito pelo 
ambiente e compromisso com o cliente.



Até onde
os projetos
nos levarem

ABB
TRADING
A ABB Trading surgiu no início de 2013, de forma 
a colaborar com a Noráfrica, empresa do Grupo 
que opera no mercado Angolano, através da 
prestação de serviços no âmbito do ‘procure-
ment’, aquisição e desenvolvimento do processo 
de exportação de bens e mercadorias.

Usufrui do estatuto e reconhecimento do Grupo, 
proveniente do know-how adquirido ao longo de 
décadas de experiência, proporcionando uma 
base estável junto de clientes e fornecedores. 

Os serviços executados pela equipa da 
ABB Trading passam pelo ‘procurement’, 
independentemente do valor da encomenda, 
tanto no mercado interno como no mercado 
externo, para todos os tipos de materiais, 
equipamentos e mercadorias para as áreas de 
construção, mecânica, entre outras.

Neste âmbito, exporta maquinaria pesada, 
peças de manutenção para equipamentos, 
materiais de construção, tubagens, cerâmicos, 
economato, roupa, calçado, materiais 
publicitários, entre outros.

Acompanha e garante todo o processo 
de exportação através da expedição, por 
via marítima ou aérea, tratando de toda 
a documentação e processo burocrático 
associado ao mesmo, com facilidade de 
pagamentos por desconto de crédito 
documentário internacional.

Se queremos ir longe, 
vamos juntos

Com o crescimento desta área de atividade, a 
ABB Trading encontra-se em fase de expansão 
da carteira de clientes, através de novos con-
tactos e parcerias para a criação e desenvolvi-
mento de novas plataformas de negócio.

Bons conhecimentos
geram boas práticas
No mercado atual, onde predomina a 
globalização das relações comerciais, é 
fundamental a existência de empresas que 
realizam a intermediação entre os produtores 
nacionais e os importadores externos, uma vez 
que tal exige conhecimentos específicos de:

Procedimentos comerciais;

Mercados e suas características;

Riscos comerciais e fiscais;

Procedimentos necessários à contratação de 
transporte e seguro;

Formas de pagamentos;

Financiamentos disponíveis;

Detendo conhecimento especializado, 
estrutura adequada e o suporte financeiro 
necessário, é facilitada a colocação dos 
produtos no exterior.

Todas estas operações requerem o domínio 
das seguintes áreas:

Gestão (Administração)

Comercialização

Logística

Trader 

A ABB trading pesquisa constantemente 
os melhores fornecedores em relação a 
qualidade, preço e capacidade de resposta, 
disponibilizando as soluções mais adequadas 
e competitivas para os seus clientes.

SOMOS LUTADORES,
SOMOS FORTES,
SOMOS ABBo com o cliente.
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