
 
 
Press release 

 

COSEC distinguida por contributo para as relações comerciais com 

os países da américa latina e caraíbas  

 

Lisboa, 23 de janeiro de 2019 – A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 

foi distinguida pelo Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas com o 

prémio IPDAL – Vista Alegre 2019, numa cerimónia que ocorreu ontem, no Grémio 

Literário. 

Este prémio anual tem como objetivo homenagear as entidades e as personalidades 

que se distinguiram na promoção da América Latina e no fortalecimento das suas 

relações com Portugal, bem como aquelas que manifestaram maior entusiasmo e 

empenho nas atividades do Instituto. Na edição de 2019 para além da COSEC foi 

também distinguido o BBVA Portugal. 

O prémio foi entregue à Presidente do Conselho de Administração da COSEC, Maria 

Celeste Hagatong, pelo Presidente da Assembleia geral do IPDAL, João Novais de 

Paula e pelo Presidente da Direção, Paulo Neves, que destacou o importante contributo 

da COSEC no fomento das relações comerciais entre Portugal e os países da América 

Latina e Caraíbas. Ao usar da palavra para agradecer esta distinção atribuída à COSEC, 

a Presidente da COSEC salientou que este prémio é também dedicado à Comissão 

Executiva, que esteve presente nesta cerimónia e, sobretudo, aos colaboradores que 

ao longo dos 50 anos de existência da COSEC, fizeram-na a seguradora de referência 

em Portugal no ramo dos Seguros de Créditos.  

A cerimónia contou com uma ampla presença dos embaixadores da América Latina e 

Caraíbas em Lisboa, e ainda de representantes do corpo diplomático de outros países 

com forte relacionamento com esta região do mundo, para além de representantes de 

importantes grupos empresariais e de Câmaras de Comércio.  

Sobre o IPDAL 

O IPDAL é o Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas. Tem dois grandes 
objetivos: promover os Países da América Latina e das Caraíbas em Portugal e Portugal na 
América Latina e nos países das Caraíbas. Dedica-se sobretudo à organização de Missões 
Empresariais à América Latina, onde o Instituto identifica os contactos relevantes para cada caso, 
estabelece agendas individualizadas para as empresas e acompanha as reuniões no terreno. 

 

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

 
Para mais informações:  
LLYC | 21 923 97 00 
 

Joana Carvalho Fernandes | jfernandes@llorenteycuenca.com  
Francisco Lima | flima@llorenteycuenca.com 
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