
 
 
Press release 

 

Première Vision Paris 

COSEC apoia empresas na Feira Têxtil de Paris  

 

Lisboa – 18 de setembro de 2017 – A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, 

S.A., seguradora líder em Portugal em Seguro de Créditos e Caução, com o apoio da 

Associação Selectiva Moda, vai estar presente de 19 a 21 de setembro na importante 

feira do sector têxtil Première Vision Paris. O salão internacional de tecidos, acessórios 

e vestuário deste ano contará com a presença de 60 empresas portuguesas.  

A COSEC marcará presença no evento através das áreas comercial e de gestão de 

risco, pondo à disposição das empresas nacionais aí presentes informação relativa à 

importância do seguro de créditos para as empresas e possibilitando ainda a avaliação 

indicativa de potenciais clientes.  

A COSEC acompanha a atividade de um conjunto muito representativo de empresas do 

sector têxtil, garantindo vendas em torno de 1,8 mil milhões de euros, das quais 60% 

são relativas a vendas para os mercados externos, o que comprova o apoio da COSEC 

à exportação e à internacionalização das empresas deste setor.   

As empresas do setor têxtil, que representam em número cerca de 25% da carteira de 

clientes da COSEC, dispõem de um acompanhamento permanente da equipa de gestão 

de negócio e da plataforma de gestão online (disponível 24h por dia), dotando estas 

empresas de um elevado grau de confiança na gestão dos seus créditos comerciais e 

na expansão das suas vendas. 

Fonte: COSEC, agosto 2017 

 

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. 

http://www.bpi.pt/
http://www.eulerhermes.com/


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