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Nova sede COSEC

Desde dia 05 de Março de 2018 a COSEC tem uma nova sede. As instalações da COSEC estão
agora a funcionar na Avenida da Liberdade 249, 6º piso, 1250-143 Lisboa. As novas
instalações são mais modernas e funcionais e permitem o reforço da prestação de um serviço
eficaz e de qualidade, adequado às necessidades dos nossos Clientes e Parceiros de Negócio.
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Lançamento COSEC app

A COSEC lançou, no passado dia 12 de Março, a COSEC app, uma aplicação disponível para
Android e iOS, que permite aceder à COSECnet e gerir a sua apólice de Seguro de Crédito
em qualquer parte do mundo. 
 
Com a COSEC app é possível, através do telemóvel, de forma simples e segura, verificar a
informação de entidades, gerir os limites de crédito e conhecer as novidades COSEC, a
qualquer hora e em qualquer local. 
 
Efetue o download gratuito da aplicação e tenha “o seu negócio sempre à mão” utilizando as
suas atuais credenciais de acesso à COSECnet. 
 
O lançamento da COSEC app assinala mais um ponto de viragem na relação de proximidade
que queremos manter com os clientes e parceiros e assegura mais um canal de comunicação
permanente à COSEC. Pode consultar os detalhes de utilização na ficha informativa da COSEC
App. 

Digitalização de processos internos na COSEC

Hoje em dia a digitalização tem uma grande influência na economia. Transforma o modo
como consumimos, altera os métodos de trabalho e afeta o modo como nos relacionamos uns
com os outros. No âmbito da mudança de instalações, a COSEC deu um forte avanço no
processo interno de digitalização. Um processo de transformação organizacional que está a
ter um enorme impacto na estrutura da empresa.  
 
O objectivo deste processo de digitalização é criar um ambiente favorável, de maneira a
continuarmos a ser bem sucedidos numa economia global cada vez mais digitalizada.

Insolvências em Portugal caem 14% em 2017

Ficha informativa COSEC app

http://www.cosec.pt/media/1721/cosec-info-cosec-app.pdf


so ê c as e  o tuga  cae  % e  0

O estudo COSEC Dinâmica Empresarial mostra que, em 2017, houve em Portugal um total de
3.100 insolvências, o que representa uma queda de 14% face a 2016. O sector dos
Serviços é aquele em que se verificou maior número de casos de insolvências,
representando 23% do total. Os distritos do Porto (24%), Lisboa (23%) e Braga (10%)
continuam a registar o maior número de insolvências.

Portugal entre os países onde é fácil a cobrança de dívidas

Portugal encontra-se entre os países onde
a complexidade de cobrança de dívidas é
menor, aponta a COSEC. De acordo com
o estudo da Euler Hermes, acionista da
COSEC, Portugal é o 8º país onde é mais
simples as empresas recuperarem o valor
que lhes é devido. 
 
A escala de 0 a 100 concebida pela Euler
Hermes nesta avaliação da cobrança de
dívidas, que abrangeu 50 países, assentou
em três aspetos base: as práticas locais de
pagamento, procedimentos jurídicos
locais e procedimentos locais de
insolvência. A pontuação portuguesa está
nos 34 pontos, sendo apenas ultrapassada
pela simplicidade da Suécia, Alemanha,
Finlândia, Holanda, Áustria e Suíça.

COSEC, IAPMEI e Turismo de Portugal assinam protocolo que
visa disponibilização de benefícios às empresas PME Líder e

Excelência

A COSEC, o IAPMEI e o Turismo de Portugal assinaram, 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

Saiba mais

Saiba mais

http://www.cosec.pt/media/1692/20180228_estudo_cosec_dinamica-empresarial-2017_vf.pdf
http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/portugal-entre-os-pa%C3%ADses-onde-%C3%A9-f%C3%A1cil-a-cobran%C3%A7a-de-d%C3%ADvidas/


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.

COSEC solidária

É já no próximo dia 17 de Maio que a Associação Novo Futuro o convida a assistir ao concerto "Por
um Novo Futuro", que terá lugar no Altice Arena, pelas 21h30. O concerto será composto por músicas
da série "1986", criada por Nuno Markl, e irá angariar fundos para a associação "Novo
Futuro", instituição que é apoiada pela COSEC. 
 
A Associação Novo Futuro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de âmbito nacional, sem
fins lucrativos, que tem como tarefa principal providenciar nos seus 8 Lares Residenciais, cuidados
físicos, emocionais e sociais a 73 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 3 e os 18
anos, privados de meio familiar seguro e privilegiando os grupos de irmãos.

Perfil das recuperações por país

Saiba mais

Adquira o seu bilhete aqui

http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/cosec-iapmei-e-turismo-de-portugal-assinam-protocolo-que-visa-disponibiliza%C3%A7%C3%A3o-de-benef%C3%ADcios-%C3%A0s-empresas-pme-l%C3%ADder-e-excel%C3%AAncia/
https://www.blueticket.pt/Event/3565/CONCERTO-POR-UM-NOVO-FUTURO-2018


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/CR-germany-Dec17.pdf
http://www.eulerhermes.com/economic-research/blog/alleconomicoulookcovers/Agrifood-global-sector-report-feb18.pdf


Siga-nos no Linkedin e no Twitter 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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