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A COSEC acaba de lançar um novo website, com nova imagem, novos conteúdos, maior
interatividade e melhor experiência de navegação em qualquer dispositivo. 

Nesta nova versão foram consideradas funcionalidades que permitem uma melhor experiência de
navegação aos utilizadores. É também um website com um design gráfico apelativo, moderno
e simplificado, coerente com o atual contexto institucional da COSEC. Tem uma navegação
simples e intuitiva e foi elaborado de maneira a poder adaptar-se à largura de tela dos vários
dispositivos onde é visualizado: PC, tablet e smartphone. 

Acreditamos que o novo website vai permitir encurtar distâncias com os nossos clientes e
parceiros de negócios, disponibilizando informação relevante e atual sobre a atividade da
COSEC de forma mais intuitiva e adaptada a uma nova realidade empresarial cada vez mais
rápida.

1.  No menu principal, pode aceder à história da COSEC e aos seus principais indicadores
financeiros, bem como às soluções que a COSEC oferece. Pode também consultar o
compromisso que a COSEC tem no apoio ao crescimento das empresas e encontra ainda
informação detalhada relativa à Agência de Créditos à Exportação da COSEC. 

2. No lado superior direito tem acesso direto à página da COSECnet e informação relativa ao



número e horário do COSEC direto. 

3.  Neste menu pode aceder aos nossos estudos económicos, infografias, relatórios de risco
sector e newsletters, bem como às notícias publicadas pela COSEC.

COSEC lança novas soluções de Seguro Caução para apioar as
empresas portuguesas

A COSEC acaba de lançar novos produtos

de Seguro Caução: Caução de

Adiantamento e Caução de Bom

Pagamento. Estas soluções têm o objetivo

de apoiar as empresas portuguesas na

sua atividade diária e sustentar o

crescimento dos seus negócios,

garantindo o bom cumprimento das suas

obrigações legais e contratuais.

As soluções de seguro caução da COSEC permitem às empresas nacionais garantir o bom

cumprimento das obrigações assumidas perante o beneficiário da caução, facilitando os

procedimentos e acelerando a decisão e emissão da Apólice, em menos de 48 horas,

aumentando a independência das empresas através da diversificação das entidades

garantes e do reforço da sua capacidade financeira. Com esta nova oferta, a COSEC

completa ainda mais a sua oferta de soluções de Seguro Caução.

Saiba mais

Saiba mais

http://www.cosec.pt/
http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/cosec-lan%C3%A7a-novas-solu%C3%A7%C3%B5es-de-seguro-cau%C3%A7%C3%A3o-para-apoiar-as-empresas-portuguesas/


COSEC apoia empresas portuguesas na feira de têxteis
Heimtextil

A COSEC esteve presente na Feira de têxteis de lar Heimtextil, em Frankfurt, no sentido de
apoiar as empresas do sector na avaliação de novas oportunidades comerciais e no
desenvolvimento do seu negócio em segurança.  

Neste evento estiveram presentes colaboradores da COSEC, das áreas comercial e gestão
de risco, que estiveram à disposição das empresas para prestar esclarecimentos no
âmbito do Seguro de Créditos e possibilitar a avaliação indicativa de potenciais clientes,
com vantagens específicas para as empresas presentes. 

A feira Heimtextil é a maior feira internacional de têxteis de lar. Realizando-se em janeiro, é já
considerada a principal referência para a definição das tendências do mercado no ano que se
segue.

https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html


COSEC e CGD assinam protocolo para divulgação de seguros
por conta e ordem do Estado Português

A COSEC e a CGD assinaram, dia 9 de janeiro, um protocolo de colaboração que visa a
divulgação dos seguros que a COSEC disponibiliza por conta e ordem do Estado
Português, sobretudo nos mercados em que CGD tem maior presença, em especial os de
expressão oficial portuguesa. 

Ambas as instituições reconhecem a importância da cobertura do risco de crédito de
natureza comercial e política em operações de exportação de bens e serviços de origem
portuguesa e de investimento português no estrangeiro para as empresas portuguesas e a
instituição financeira que as apoia.

Saiba mais

http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/cosec-e-cgd-assinam-protocolo-para-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-seguros-por-conta-e-ordem-do-estado-portugu%C3%AAs/


CIP assina protocolo com COSEC para apoiar exportações
nacionais

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal, representada pelo seu Presidente, António
Saraiva, e a COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA, representada pela Presidente
do Conselho de Administração, Maria Celeste Hagatong, assinaram, dia 7 de dezembro, um
Protocolo de colaboração para o desenvolvimento e concretização de iniciativas e de
instrumentos de apoio às exportações e à internacionalização das empresas portuguesas. 

Esta iniciativa visa o incremento da exportação de bens e serviços de origem portuguesa,
apoiar a diversificação dos mercados de exportação, o fomento do investimento
empresarial e o reforço da competitividade das empresas portuguesas, sobretudo em
mercados de risco mais agravado.

Protecionismo pode travar a recuperação económica global

O crescimento do comércio global em 2017 e 2018 deverá ser metade do valor registado nos
anos pré-crise: o crescente protecionismo financeiro e comercial, juntamente com o
aumento das taxas de juro e a volátil geopolítica estão a provocar um aumento dos custos

Saiba mais

http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/cip-assina-protocolo-com-cosec-para-apoiar-exporta%C3%A7%C3%B5es-nacionais/


aumento das taxas de juro e a volátil geopolítica estão a provocar um aumento dos custos
do comércio. 

É esta uma das principais conclusões do terceiro Global Trade Outlook da Euler Hermes,
acionista da COSEC, líder nacional em seguro de créditos, intitulado “Game of Trade: Unbowed,
Unbent, Unbroken?”, cuja análise se focou em 8 países-chave: EUA, México, China, Japão,
Alemanha, França, Reino Unido e Itália. 

Recorde-se que entre 2003 e 2007, o volume do comércio global teve um crescimento médio
de +8%, e em valor alcançou um crescimento médio na ordem dos +16%. Prevê- se que
este aumente em volume por +4,3% em 2017, e +3,9% em 2018. Em termos de valores,
espera-se um crescimento de +7,5% em 2017 e de +6,3% em 2018.

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. 
 

Saiba mais

http://www.eulerhermes.com/economic-research/Pages/default.aspx
http://www.eulerhermes.com/economic-research/blog/EconomicPublications/russia-country-report-mar17.pdf
http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/protecionismo-pode-travar-a-recupera%C3%A7%C3%A3o-econ%C3%B3mica-global/


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.eulerhermes.com/economic-research/blog/EconomicPublications/russia-country-report-mar17.pdf
http://www.eulerhermes.com/economic-research/blog/EconomicPublications/automotive-global-sector-report-feb17.pdf


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

https://twitter.com/COSECSeguroCred
https://www.linkedin.com/company/58339?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A58339%2Cidx%3A3-1-3%2CtarId%3A1462894394770%2Ctas%3Acosec
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/www.cosec.pt


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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