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COSEC assinala 50 anos com livro comemorativo e novo 

produto dedicado às pequenas empresas 

 

Lisboa – 4 de abril de 2019 – A COSEC, líder em Portugal nos ramos do seguro de 

créditos e caução, celebrou esta quarta-feira 50 anos de atividade, com o lançamento, 

no Museu dos Coches (Picadeiro Real), em Lisboa, de um livro comemorativo – COSEC 

50 anos – e de um novo produto digital, o COSEC €XPRESS, dedicado a facilitar o 

acesso das pequenas empresas ao seguro de créditos.  

A COSEC anunciou também uma ação de Responsabilidade Social Corporativa no 

âmbito destas comemorações: um protocolo com o Ministério da Cultura para que o seu 

acervo de obras de arte seja exibido num museu nacional. 

Na abertura do evento – o primeiro de um conjunto de iniciativas que a Companhia 

organizará durante este ano –, a presidente do conselho de administração da COSEC, 

Maria Celeste Hagatong, destacou o desempenho da seguradora em 2018: “Fechámos 

o ano com chave de ouro. Exposição em risco de mais de €13 mil milhões, o valor mais 

alto de sempre, transações seguradas correspondentes a 10% do PIB português, e 

quota de mercado do seguro de créditos de 51% e do seguro de caução de 53%”, 

afirmou. 

Meio século a apoiar as empresas portuguesas 

A COSEC foi criada, por decisão do Governo português, a 3 de abril de 1969.  

“Desde o início da sua atividade comercial, nos anos 70, até ao presente, excetuando 

um ano (1978), a COSEC sempre registou resultados positivos. Foi fundada com um 

capital inicial de 100 mil contos (€500 mil), e regista, 50 anos depois, um capital próprio 

de €46,5 milhões, sem nunca ter necessitado de novas entradas de fundos acionistas, 

e tendo apresentado, em setembro de 2018, um rácio de solvência demonstrativo da 

sua solidez, de 285%”, disse Maria Celeste Hagatong, elogiando “a grande competência 

dos sucessivos órgãos de gestão, que definiram e executaram estratégias adequadas 

às circunstâncias da Companhia e, sobretudo, prosseguiram sempre uma rigorosa 

política de subscrição de risco.” 



 
 
A presidente do conselho de administração da COSEC lembrou ainda que, “volvidos 50 

anos”, a COSEC se mantém no mercado com o mesmo nome, a mesma atividade – 

exploração do ramo de seguro de créditos e do seguro de caução – e a mesma missão 

de apoiar as empresas portuguesas, sobretudo nas suas exportações de bens e 

serviços e na sua internacionalização”. 

Além disso, acrescentou, desde 1969, tem também o mandato do Estado para gerir o 

Sistema de Seguros de Créditos com Garantia de Estado, “instrumento de política 

pública por excelência para colmatar as falhas de mercado deste ramo de seguros em 

exportações para países de risco mais significativo”.  

“Este Sistema tem sido crucial para o relacionamento comercial das empresas 

portuguesas, nomeadamente com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, e 

também para a diversificação das exportações para outros mercados de risco 

comercialmente não aceites”, explicou. 

Maria Celeste Hagatong destacou ainda o contributo “crucial” dos dois acionistas da 

COSEC – o BPI e a Euler Hermes – para o sucesso da Companhia na última década. 

Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, o Ministro-Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, a Ministra da Cultura, 

Graça Fonseca, a deputada Maria Manuel Leitão Marques, deputada e antiga ministra 

da Modernização Administrativa, bem como representantes dos dois acionistas da 

COSEC: o presidente do BPI, Fernando Ulrich, o presidente da Comissão Executiva do 

BPI, Pablo Forero, e demais membros da Comissão Executiva do banco, e o presidente 

do Grupo Euler Hermes, Wilfried Verstraete. O evento contou ainda com a presença de 

antigos Presidentes do Conselho de Administração da COSEC – António Alves 

Caetano, o primeiro presidente, José Augusto Alarcão Troni e Miguel Gomes da Costa 

– e de várias personalidades que contribuíram para o livro comemorativo COSEC 50 

anos, como João Salgueiro, Artur Santos Silva, Luís Mira Amaral e Cristina Casalinho. 

Estiveram ainda presentes clientes e os principais parceiros da COSEC: mediadores e 

agentes de seguros, bancos e associações que têm vindo a colaborar com a COSEC 

na divulgação de produtos de seguros de créditos.  

Um livro comemorativo, um novo produto e um protocolo para pôr o acervo 

cultural da COSEC ao serviço da comunidade 



 
 
Outra das iniciativas que assinalam este cinquentenário é a edição de um livro sobre a 

história da Companhia, que foi coordenado por Miguel Gomes da Costa, presidente da 

COSEC durante 24 anos, até 2016. O livro COSEC 50 anos mostra o que aconteceu no 

mundo, em Portugal e na Companhia durante as cinco últimas décadas, e conta com 

testemunhos de inúmeras personalidades e também de grupos empresariais 

portugueses. 

Durante o evento, foi ainda anunciado o lançamento de um novo produto, totalmente 

digital, dedicado a facilitar o acesso das pequenas empresas ao seguro de créditos – o 

COSEC €XPRESS. Esta solução, muito competitiva do ponto de vista do preço, permite 

às pequenas empresas tomar decisões de crédito estratégicas e agarrar novas 

oportunidades comerciais de uma forma ágil.  

Ao final da tarde, a COSEC assinou também um protocolo com o Ministério da Cultura 

para que o acervo de obras de arte da Companhia – constituído por 15 peças, incluindo 

quadros de alguns dos mais reputados pintores portugueses do século XIX e do século 

XX, como António da Silva Porto, Amadeo de Souza Cardoso e Maria Helena Vieira da 

Silva – seja exibido num espaço museológico, de modo a poder ser usufruído pela 

comunidade. 

 

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.  

A Companha é, desde a sua constituição, em 1969, responsável pela gestão do Sistema de 
Seguro de Créditos com Garantia do Estado português, para apoiar as empresas na sua 
exportação e internacionalização para países de risco político agravado.  

A COSEC é uma empresa de capitais privados repartidos 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. 

A sinergia operacional existente entre a COSEC e o seu acionista Euler Hermes é 
particularmente relevante ao nível da gestão de risco e das recuperações. Através do acesso à 
rede Euler Hermes, presente em mais de 52 países, a COSEC tem acesso às melhores fontes 
de informação, à maior rede internacional de analistas de risco e dispomos ainda de uma equipa 
internacional responsável pela cobrança local dos créditos nestes mercados. 

Para saber mais informações consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no LinkedIn 

e Twitter: @COSECSeguroCred 

Para mais informações:  
LLORENTE & CUENCA | 21 923 97 00 
 

www.bpi.pt
www.eulerhermes.com
http://www.cosec.pt/
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