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COSEC e Autoridade Monetária de Macau assinam protocolo 

de cooperação 
 

Macau, 19 de outubro 2017 – A COSEC, Companhia de Seguro de Créditos, SA, e a 

Autoridade Monetária de Macau assinaram, em 19 de Outubro de 2017, em Macau, um 

protocolo de cooperação que visa facilitar o comércio e o investimento recíprocos, bem 

como nos países de língua oficial portuguesa. 

Na presença do Dr. Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização 

de Portugal e do Dr. Leong Vai Tac, Secretário para a Economia e Finanças da RAEM, 

o Presidente da AMCM, Dr. Benjamin Chan, e a Presidente do Conselho da 

Administração da COSEC, Dra. Maria Celeste Hagatong, respetivamente, em 

representação das suas instituições, assinaram o referido Acordo, tendo ambos trocado 

opiniões sobre o plano de cooperação. No futuro, ambos planeiam iniciar a cooperação 

sobre seguros relacionados com o comércio de exportação e de atividades de 

investimento, apoiando a gestão do risco e conferindo proteção às empresas e às 

instituições financeiras de Macau para desenvolverem atividades comerciais de 

exportação e de investimento. 

No âmbito do referido protocolo, a COSEC disponibiliza-se também para prestar 

assistência técnica à AMM com vista à criação da futura agência de créditos à 

exportação de Macau, para através dela serem oficialmente apoiadas as exportações 

de bens e serviços para outros mercados, incluindo PALOP, intensificando dessa forma 

o papel de Macau como plataforma de serviços da China, no âmbito do Fórum de 

Macau. 

A COSEC é uma seguradora de créditos e de caução, líder de mercado em Portugal, 

constituída em 1969, com vasta experiência na cobertura de créditos à exportação para 

os PALOP e pode atuar quer como seguradora privada, quer como agência de créditos 

à exportação portuguesa. 

 

Sobre a COSEC 

A COSEC é uma empresa com 48 anos de atividade em Portugal, sendo líder nas áreas de 
Seguro de Créditos e Caução. É, desde o início da sua atividade, a entidade responsável pela 
análise e gestão do Seguro de Créditos à Exportação, de Caução e de Investimento, com 
garantia do Estado. 

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

 

 

 

 

 

http://www.cosec.pt/
https://www.linkedin.com/company/cosec
http://twitter.com/


 
 
Anexo: 

 

A Presidente do Conselho de Administração da COSEC, Dra. Maria Celeste Hagatong, e o 
presidente da AMCM, Dr. Benjamin Chan, assinam o Acordo-Quadro de Cooperação 

 


