PROGRAMA CAPITALIZAR
MERCADOS EXTERNOS
PROGRAMA INTERNACIONALIZAR

LINHA DE SEGURO CAUÇÃO
PARA OBRAS NO EXTERIOR
COM GARANTIA DO ESTADO
€ 100.000.000

SEGUROS
DE CRÉDITOS
COM GARANTIA
DO ESTADO

FICHA DE PRODUTO

LINHA DE SEGURO CAUÇÃO PARA OBRAS
NO EXTERIOR COM GARANTIA DO ESTADO - € 100.000.000

DESTINATÁRIOS:
Empresas constituídas de acordo com a
lei portuguesa e/ou respetivas filiais
ou sucursais no estrangeiro com as
quais os contratos sejam celebrados.

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS:

VANTAGEM DO SEGURO:
Visa habilitar as empresas exportadoras portuguesas
com os instrumentos de seguro caução destinados
a garantir obrigações legais e contratuais
exigidas no âmbito de concursos internacionais
para o fornecimento ou realização de obras de
construção civil e obras públicas no exterior.

Operações cujos riscos de
incumprimentos ou de atraso
de cumprimento sejam caucionáveis,
por lei ou por contrato, especialmente:

Realização
de empreitadas
de construção civil
e obras públicas
no exterior.

Fornecimento
de bens de
equipamentos
e similares
ao exterior.

Prestação
de serviços
no exterior.

Cumprimento de obrigações contratuais a favor de fornecimentos de equipamentos ou bens similares de origem
estrangeira, cuja inclusão na obra seja essencial à sua
realização ou ao cumprimento das obrigações contratuais
perante o dono da obra e cuja aquisição deva ser garantida
por meio de seguro caução de bom pagamento.

MODALIDADES DE COBERTURA:

MERCADOS:

• Cauções de apresentação a
concurso, adiantamento, boa
execução, bom pagamento, retenção,
correção de defeitos ou reforços.

Todos os mercados à exceção
dos países da União Europeia.

• São admitidas cauções com cláusula
ao primeiro chamamento.
• Caução Direta (ao dono da
obra ou ao importador).
• Caução Indireta (a favor de instituições
financeiras que prestam garantias bancárias
a favor do dono da obra ou importador).

SEGUROS DE CRÉDITOS
COM GARANTIA DO ESTADO

A NOSSA EXPERIÊNCIA, O VOSSO SUCESSO

CANDIDATURAS ONLINE
Através de acesso permanente, disponível
24 horas por dia, pode submeter os seus
pedidos de cobertura ao abrigo desta Linha,
acedendo à oferta CAPITALIZAR MERCADOS
EXTERNOS | INTERNACIONALIZAR
na plataforma scge.cosec.pt

