
 
 
Press release 

 

COSEC assina protocolo de colaboração  

com Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa  

 

Lisboa, 27 de novembro de 2019 – A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, 

S.A. e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) 

assinaram esta terça-feira um protocolo de colaboração no âmbito da Licenciatura em 

Comércio e Negócios Internacionais. 

Este protocolo prevê, nomeadamente, a participação da COSEC na definição 

estratégica do curso e a presença de representantes da Companhia em seminários, 

aulas abertas e outros eventos. 

A COSEC irá também apoiar os alunos da instituição no desenvolvimento de trabalhos 

académicos, através da disponibilização de informação e da realização de reuniões de 

trabalho. 

Maria Celeste Hagatong, presidente do Conselho de Administração da COSEC, afirma: 

“A colaboração com instituições de ensino superior é um eixo estratégico de atuação da 

COSEC. Honra-nos muito que o ISCAL, uma instituição de referência no país, seja 

nosso parceiro. Este protocolo permitirá darmos o nosso contributo na adequação dos 

cursos às necessidades das organizações, divulgando o potencial dos produtos de 

seguro de créditos ao serviço do tecido empresarial. 

Orlando Gomes, presidente do ISCAL, refere: “Consideramos que o fortalecimento das 

relações institucionais entre Universidades e Empresas gera benefícios mútuos. Este 

protocolo, que muito nos orgulha, vai permitir-nos enriquecer a formação de nível 

superior que prestamos a futuros decisores de empresas nacionais e internacionais”. 

 

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 
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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, consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no LinkedIn e Twitter: 

@COSECSeguroCred 
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