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COSEC e Bancomext com protocolo  

para formação de estudantes universitários 
 

 

Lisboa, 25 setembro 2017 – A COSEC integrou a missão empresarial que se realizou no 
passado dia 18 de Julho ao México no âmbito da visita Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao 
México, composta por cerca de 40 empresas, que participaram num fórum que juntou 
empresários mexicanos e portugueses, com intervenções do Presidente da República e do 
ministro da Economia na sessão de abertura.  
 
Na ocasião, a Drª Maria Celeste Hagatong, Presidente do Conselho de Administração da 
COSEC, assinou um protocolo de implementação em matéria de formação com o Bancomext, 
na sequência do memorando de entendimento assinado em 2014, aquando da visita do 
presidente Enrique Penã Nieto, a Portugal. 
 
O referido protocolo visa implementar um programa de estágios disponibilizados pela COSEC e 
pelo Bancomext tendo como destinatários estudantes mexicanos a frequentar estudos 
superiores em Portugal e, reciprocamente, estudantes portugueses a estudar no México, nas 
áreas da economia e da gestão e que pretendam complementar a sua formação académica com 
treino especifico nos instrumentos de seguros de créditos e de créditos à exportação destinados 
a apoiar a exportação e o investimento entre os dois países. 
  
O programa de estágios, que prevê a formação direta nos ambientes de trabalho de ambas as 
instituições, dará certamente um contributo muito benéfico à formação dos jovens futuros 
gestores mexicanos e portugueses e, assim, promover, com a mais ampla divulgação e utilização 
destes instrumentos de apoio, o comércio e o investimento entre os dois países. O programa 
agora estabelecido inclui ainda a possibilidade de intercâmbio para formação de colaboradores 
entre as duas instituições. 
 
Da comitiva fizeram parte o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, a secretária de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, o presidente da Agência 
para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís de Castro Henriques, e os 
deputados Luís Campos Ferreira (PSD), Edite Estrela (PS), Nuno Magalhães (CDS-PP) e Rita 
Rato (PCP). 
 

 

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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