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Caixa Geral de Depósitos e COSEC reforçam distribuição  

de seguros de crédito  

 

Lisboa – 26 de Julho de 2018 – No dia 26 de Julho de 2018, a Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) e a COSEC – Companhia de Seguros de Crédito (COSEC) estabeleceram um 

protocolo de distribuição que visa a comercialização dos produtos de seguro de crédito 

da COSEC através das redes comerciais da CGD, a maior rede bancária do país.  

O Protocolo foi assinado pela Presidente do Conselho de Administração da COSEC, 

Maria Celeste Hagatong e pelo Presidente da Comissão Executiva da Caixa, Paulo 

Moita de Macedo.  

A CGD pode agora colocar mais um produto financeiro à disposição dos seus clientes, 

que permite a gestão do risco de crédito das suas transações comerciais em 

condições mais seguras e cobre os prejuízos decorrentes do não pagamento das 

vendas, sendo particularmente relevante nas operações de exportação de bens e 

serviços para os mercados externos e para apoiar a internacionalização das empresas. 

Este produto complementa a cooperação já existente entre a CGD e a COSEC em 

matéria de seguros de crédito com garantia do Estado, e vem reforçar a atual oferta de 

produtos e serviços da CGD para o segmento Empresas, nomeadamente na vertente 

de Comércio Externo (que vai desde as transferências internacionais às operações 

documentárias, passando pelas garantias bancárias) sendo mais uma opção para 

potenciar o desenvolvimento do negócio das empresas nacionais e a sua expansão para 

novos mercados. 

Para a COSEC, líder de mercado de seguro de créditos, esta parceria vem permitir o 

reforço significativo da sua rede de distribuição, contribuindo para o alargamento do 

mercado, através da crescente penetração do seguro junto das empresas nacionais, 

sobretudo das PME. 

 

 

 

 



 
 
 

Sobre a Caixa Geral de Depósitos 

A CGD é líder no mercado de retalho português. Dispõe em Portugal de uma rede de 

517 agências e 3,8 milhões de clientes incluindo 2 milhões de clientes digitais, e uma 

presença internacional em 21 países. 

A CGD detém 46% dos clientes com internet banking em Portugal (estudo Basef Internet 

Banking, da Marktest, média de 2017).  

Na sua edição de Julho, a revista inglesa The Banker, pertencente ao Grupo Financial 

Times, publicou o Ranking Top 1000 World Banks* (Tier1) onde a CGD ocupa o 1.º lugar 

em Portugal, destacando-se também a subida no ranking mundial da Caixa que passa 

da posição 260.º para 154º. em apenas um ano, confirmando a sua robusta posição de 

capital. 

 

Sobre a COSEC 

A COSEC é a seguradora líder em Portugal no ramo de seguro de crédito, tendo 

garantido em 2017 vendas de 17,2 mil milhões de euros, o equivalente a 9% do PIB 

português, das quais 5,4 mil milhões destinadas a exportação distribuídas por mais de 

140 países. A COSEC oferece uma ampla gama de soluções para apoio à gestão e 

controlo de créditos, bem como garantias de seguro caução, sendo ainda responsável 

pelos Seguros de Créditos com Garantia do Estado.  

 


