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COSEC, IAPMEI e Turismo de Portugal assinam protocolo 

que visa disponibilização de benefícios às empresas PME 

Líder e Excelência 
 

Lisboa, 22 de fevereiro de 2018 – A COSEC, seguradora líder em Portugal nos 

ramos do seguro de créditos e caução, o IAPMEI e o Turismo de Portugal assinaram 

anteontem, dia 20 de fevereiro, um protocolo de colaboração, no âmbito do programa 

FINCRESCE/PME Líder, que visa a divulgação das condições especiais de acesso às 

soluções de Seguro de Crédito e Seguro Caução que a COSEC disponibiliza às 

empresas com estatuto PME Líder e Excelência. 

 
Este protocolo foi assinado no decorrer da cerimónia PME Excelência 2017, onde foi 

atribuído este estatuto a 1.947 empresas. Esta distinção reconhece o excelente 

desempenho destas empresas, no conjunto das PME Líderes 2017, sendo que mais de 

dois terços das PME Excelência 2017 são empresas de pequena dimensão (1.335), 

enquanto as 517 de média dimensão representam pouco mais de um quarto do total. 

Sem surpresa, as de dimensão micro são as menos representadas neste particular, 

somando menos de uma centena (95) nesta lista. 

 

Nos últimos 8 anos a COSEC tem dedicado uma oferta especial para as PME´s Líderes 

e Excelência, sendo que mais de 40% dos seus clientes são ou já foram PME’s Líderes/ 

Excelência. Este universo de clientes, nos últimos 3 anos, registou um crescimento de 

65% do volume de vendas coberto, o que confirma o grande dinamismo destas 

empresas e o apoio indispensável prestado pela COSEC. 

 

Também no âmbito dos produtos com garantia do Estado, disponibilizados pela COSEC 

enquanto Agência de Créditos à Exportação, 402 empresas PME Líder e Excelência 

beneficiaram de coberturas à exportação, apoiando assim a diversificação das suas 

exportações para mercados que apresentam boas oportunidades de crescimento, ainda 

que com risco país mais agravado. 

 

Enquanto parceiro oficial do programa FINCRESCE/PME Líder, é principal objetivo da 

COSEC favorecer continuamente dinâmicas de crescimento e contribuir para o 

fortalecimento da estrutura empresarial, apresentando uma oferta especial a estas 

empresas quer no produto de Seguro de Crédito, quer de Seguro Caução. 

 

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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