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COSEC e AEP assinam protocolo  

de apoio às exportações e à internacionalização 
 
 

 
Lisboa, 27 de setembro 2017 - A COSEC, seguradora líder em Portugal nos ramos do 
seguro de créditos e caução, e a AEP – Associação Empresarial de Portugal – acabam 
de assinar um protocolo destinado a instrumentos de cooperação para fomentar a 
competitividade das empresas nacionais e as suas exportações, bem como para apoiar 
as empresas no processo de internacionalização. 
 
O protocolo foi assinado pelo Presidente da AEP, Paulo Nunes de Almeida, e pela 
Presidente da COSEC, Maria Celeste Hagatong. Este acordo visa o incremento das 
exportações de bens e serviços de origem portuguesa, e a diversificação dos mercados 
de exportação - sobretudo os mercados de maior risco -, através da divulgação de 
produtos de seguro de créditos, sua adaptação aos mercados e às indústrias e da 
criação de focus groups para este efeito. 
 
Após a assinatura do referido protocolo realizou-se uma ação de formação sobre os 
produtos e soluções disponibilizados pela COSEC com Garantia do Estado aos quadros 
da AEP, assinalando-se as vantagens que as empresas exportadoras portuguesas e os 
investidores portugueses podem beneficiar pela utilização dos seguros de créditos, 
seguro caução e seguro de investimento com a Garantia do Estado. 
 

 

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 
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