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COSEC e ACIBEV assinam protocolo de cooperação  

 

Lisboa – 8 de março de 2019 – A COSEC, seguradora líder em Portugal nos ramos do 

seguro de créditos e caução, e a ACIBEV - Associação de Vinhos Espirituosos de 

Portugal assinaram, dia 8 de março, um protocolo de colaboração que visa a divulgação 

e promoção dos produtos e serviços COSEC junto do universo de associados da 

ACIBEV.  

Com este protocolo as quase 100 associadas da ACIBEV passarão a ter acesso a 

condições especiais na oferta de seguros de créditos da COSEC e, assim, usufruirão 

de um apoio acrescido no desenvolvimento da sua atividade nacional e internacional.  

No âmbito deste protocolo, a COSEC passará a estar presente nos eventos promovidos 

pela ACIBEV, e as duas entidades irão ainda, em conjunto, lançar iniciativas nas áreas 

internacional, de formação e participação conjunta em feiras.  

As duas instituições reconhecem a importância desta parceria para o reforço da 

presença portuguesa no estrangeiro, através da exportação de bens e serviços de 

origem portuguesa.  

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 

Sobre a ACIBEV: 
A ACIBEV foi criada em 1975, representa uma parte significativa do volume de negócios do 
sector de vinhos e espirituosos. Conta, neste momento, com 93 associados, com um volume de 
negócios anual de mais de seiscentos milhões de euros, 60% dos quais gerados através da 
exportação.  
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