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Brexit já custou às economias europeias €138 mil milhões de 

euros em oportunidades de exportação  

 

Porto – 6 de maio de 2019 – A hipótese de saída do Reino Unido da União Europeia já 

custou às economias de Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Alemanha 

€138 mil milhões em oportunidades de exportação, estima Georges Dib, Economista da 

Euler Hermes, líder mundial em seguro de créditos e acionista da COSEC, que organiza 

hoje, na Fundação de Serralves, no Porto, um evento sobre Comércio Internacional. 

“Esta é uma análise ao custo de oportunidade. Desde que o Reino Unido votou pela 

saída da União Europeia, Portugal perdeu oportunidades de exportação na ordem dos 

€2 mil milhões. É dos países europeus menos impactados. No caso da Alemanha, por 

exemplo, esse valor foi de 50 mil milhões. Em Espanha, de 7,8 mil milhões”, afirma o 

especialista.  

Georges Dib considera ainda que uma saída sem acordo pode provocar uma quebra de 

7,3% nas exportações portuguesas para o Reino Unido em 2019, o que equivale a 

perdas de €270 milhões (cerca de 0,4% do PIB). 

“Os setores mais afetados serão a indústria automóvel e de maquinaria e equipamentos. 

Entre o médio e o longo prazo, as estimativas disponíveis apontam para que a quebra 

nas exportações para o Reino Unido sejam de entre 15 e 26%”, acrescenta o 

economista, recordando que este país é o quarto maior destino das exportações 

portuguesas (7%), a seguir a Espanha (26%), França (13%) e Alemanha (12%). 

Georges Dib sublinha ainda o potencial impacto do Brexit no Turismo, que vale cerca 

de 15% do PIB português, “num contexto em que 22% dos passageiros que entram nos 

aeroportos portugueses são britânicos”. Esse risco, acrescenta, “pode ser mitigado 

através da medida anunciada de não requerer visto a turistas do Reino Unido.” 

Comércio Internacional, Tendências, Desafios e Oportunidades 

A COSEC, líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, organiza hoje, 

na Fundação de Serralves, no Porto, um evento dedicado às empresas exportadoras, 

sobre Comércio Internacional, Tendências, Desafios e Oportunidades. 



 
 
O evento, que se insere no âmbito das comemorações do 50.º aniversário da 

Companhia, inclui uma apresentação sobre o tema por Georges Dib, Economista da 

Euler Hermes, seguida de um painel de comentadores representativos dos principais 

sectores exportadores nacionais. 

Antes do encerramento deste encontro, que será feito pelo ministro Adjunto e da 

Economia, Pedro Siza Vieira, terá lugar uma apresentação sobre a COSEC e o futuro 

por parte da Presidente do Conselho de Administração, Maria Celeste Hagatong. 

Um livro comemorativo e um novo produto 

Durante este encontro será ainda apresentado o livro comemorativo COSEC 50 anos 

pelo seu coordenador, Miguel Gomes da Costa. A publicação 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. 

Também para assinalar meio século de atividade, a COSEC lançou um novo produto, o 

COSEC €xpress, um seguro de créditos totalmente digital, criado para responder às 

necessidades de proteção e expansão do negócio das pequenas empresas com 

faturação entre €80 mil e €5 milhões. 

 

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:  

file:///G:/Discos%20de%20equipa/(15%20LSB)%202019/CLIENTES%20ATIVOS/COSEC/Trabalho%20Corrente/Comunicação%2050%20anos%20COSEC/Porto/www.bpi.pt
file:///G:/Discos%20de%20equipa/(15%20LSB)%202019/CLIENTES%20ATIVOS/COSEC/Trabalho%20Corrente/Comunicação%2050%20anos%20COSEC/Porto/www.eulerhermes.com
http://www.cosec.pt/
https://www.linkedin.com/company/cosec
http://twitter.com/
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