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Novo serviço COSEC: Garantia Dinâmica

A COSEC lançou, dia 18 de julho, uma nova solução digital e inovadora, a Garantia Dinâmica,

que agrega, num único pedido, informação do perfil de risco e valor de cobertura de

vendas a crédito ao abrigo da apólice de Seguro de Créditos COSEC. 

 

Esta solução online permite às empresas conhecerem, em poucos minutos, o perfil de risco e a

respetiva cobertura dos seus clientes. Com a Garantia Dinâmica, passa a ser possível às

empresas avaliarem automaticamente o perfil de risco dos seus clientes e determinarem o valor

da cobertura disponível, bem como beneficiarem de uma monitorização permanente do risco

coberto através da informação das alterações da classificação de risco do seu cliente.
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COSEC apoia empresas na Feira Têxtil de Paris

A COSEC, com o apoio da Associação Selectiva Moda, esteve presente, nos dias 19, 20 e 21, na

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

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

 

A COSEC marcou presença no evento através das áreas comercial e de gestão de risco, pondo

à disposição das empresas nacionais informação relativa à importância do seguro de créditos

para as empresas e possibilitando ainda a avaliação indicativa de potenciais clientes. 

 

Foram inúmeras as reacções positivas por parte dos Segurados COSEC face à nossa

presença na feira. A Dra. Elsa Caetano, CEO da J. Caetano & Filhas, referiu que "A COSEC foi o

maior apoio que tivemos na Première Vision e esta iniciativa trouxe consigo muitas vantagens

para o negócio". Já o Sr. Morgado, CEO da Albano Morgado, mencionou que "é muito importante

que a àrea de risco da COSEC também esteja presente, para sentir o pulsar do sector e dos

negócios de cada empresa em particular."  Também a Egª Carla Silva, Comercial na Matias &

Araújo, e a Dra. Sílvia Azevedo, da Luís Azevedo & Filhos, referiram que a COSEC devia repetir

esta iniciativa pela mais-valia que este serviço traz e reforçaram a ideia de que é uma excelente

forma de acompanhamento das empresas.

Protocolos COSEC

COSEC e AEP assinam protocolo de apoio às exportações e à
internacionalização

A COSEC e a AEP – Associação Empresarial de Portugal – assinaram 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
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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.

COSEC assina Memorando de Entendimento com a ECGC

A 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.

Venda mundial de automóveis atingirá os 100 milhões de
veículos em 2019

China e Índia lideram a corrida numa
indústria que enfrenta mudanças rápidas e
que deverá atingir os 100 milhões de vendas
em 2019. Esta é uma das conclusões
do estudo “The Auto World
Championship” da Euler Hermes (EH),
acionista da COSEC, líder nacional em
seguro de créditos, que analisa o mercado
automóvel mundial.

A Euler Hermes prevê que a venda mundial de veículos atinja os 95,8 milhões de veículos em

2017 (+2,1% de crescimento anual) e 98,3 milhões em 2018 (+2,5%) antes de chegar aos 100

milhões, em 2019. A China estará na liderança, sendo o mercado que mais contribui para este

crescimento, com a Índia em segundo lugar.
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10 anos após a Crise Financeira Global

Uma década depois do início daquela que foi
uma das maiores crises financeiras da
história, a recuperação começa a pouco e
pouco a ganhar força. Nestes dez anos,
várias foram as decisões que ajudaram a
atingir a vigente estabilidade, afirma a
COSEC, baseado na última análise
económica elaborada pela Euler Hermes, seu
acionista. Contudo, há ainda muito trabalho a
fazer para se conseguir enfrentar uma futura
crise.

Depois de uma das mais tumultuosas décadas da história, assistimos hoje a uma estabilidade

global generalizada, com a recuperação económica finalmente a ganhar força. Muitas lições

foram aprendidas desde agosto de 2007 e, mesmo nos piores momentos da crise, há muitos

aspetos a valorizar nas decisões dos líderes mundiais. Por outro lado, passada uma década

desde o início da crise, há ainda muito a fazer para manter a economia mundial na sua trajetória

ascendente, e para garantir que estamos preparados para enfrentar futuros tumultos.

Perfil das recuperações por país

Com base na experiência da Euler Hermes são definidos os perfis das recuperações para cada
país, tendo como base o Índice da Euler Hermes da complexidade nas recuperações e a
probabilidade de cumprimento dos prazos de pagamento. Carregue em cima da imagem para
saber mais. 
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Análise mundial de Risco Sectores

A COSEC partilha os relatórios de risco por sector que lhe permitem ter uma visão global das 
forças, fraquezas e características do sector e dos seus subsectores. Clique  em “saiba mais”
para aceder ao detalhe do relatório.

Análise COSEC

Indicadores de Risco de Crédito COSEC

http://www.cosec.pt/downloads/file300_pt.pdf


Siga-nos no Linkedin e aceda às mais recentes notícias e análises económicas.

Toda a informação aqui disponibilizada é estritamente confidencial, salvo se decorrer de
divulgação pública referenciada, pelo que a sua divulgação não é permitida. 
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