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COSEC assina Memorando de Entendimento com a ECGC 
 

Lisboa, 4 de outubro de 2017 – Em 2 de Outubro, a COSEC e a ECGC assinaram um 

Memorando de Entendimento que visa desenvolver a cooperação entre as agências de 

crédito de exportação portuguesa e indiana para aumentar o comércio mútuo de bens e 

serviços entre os dois países. 

O Memorando de Entendimento foi assinado por Geetha Muralidhar, Presidente do 

Conselho de Administração da ECGC e Maria Celeste Hagatong, Presidente do 

Conselho de Administração da COSEC, durante a reunião da União de Berna, em 

Belgrado, na Sérvia. 

Este Memorando de Entendimento prevê ainda o intercâmbio de informações e 

assistência mútua e cooperação na formação de recursos humanos e a organização de 

workshops sobre temas relacionados com os créditos à exportação.  

 

Sobre a COSEC 

A COSEC é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, 
oferecendo as melhores soluções para apoio à gestão e controlo de créditos, bem como 
garantias de seguro caução, sendo ainda responsável, por conta do Estado Português, pela 
cobertura e gestão dos riscos de crédito, caução e investimento para países de risco político. A 
COSEC é uma empresa de capitais privados divididos equitativamente pelo Banco BPI 
(www.bpi.pt), o quarto maior Banco Português, e pela Euler Hermes (www.eulerhermes.com), 
líder mundial em seguro de créditos. 

Para saber mais informações consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no Linkedin 
e Twitter: @COSECSeguroCred 

 

Sobre a ECGC 

A ECGC (Export Credit Guarantee Corporation of India) é uma Export Credit Agency do governo 
da Índia com sede em Mumbai, Maharashtra. Fornece soluções de seguro de créditos à 
exportação para empresas indianas e reporta ao Ministério do Comércio. 
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