
 
 
Press release 

 

COSEC ASSINA PROTOCOLO COM ESTADO PORTUGUÊS PARA DISTRIBUIR 

€ 400 MILHÕES DE OPERAÇÕES DE SEGURO DE CRÉDITOS À EXPORTAÇÃO  

Lisboa, 9 de junho – A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos celebrou esta segunda-

feira um Protocolo com a Direção Geral do Tesouro e Finanças para comercializar Seguros 

de Créditos de Curto Prazo com Garantia do Estado que abrangem operações de exportação 

realizadas para a União Europeia e países desenvolvidos da OCDE, no valor de cerca de 

€400 milhões. 

A Linha agora criada – “Facilidade Curto Prazo OCDE 2020” – permite aumentar o montante 

das coberturas dos riscos até ao dobro dos valores contratados na apólice base da COSEC 

em situações em que tenha sido atribuído um plafond que não atinja o valor total de que a 

empresa necessita. Através de uma apólice de Coberturas Adicionais OCDE 2020, o seguro 

estará em vigor para exportações que se realizem até 31 de dezembro de 2020. 

“Esta medida é de grande importância para as empresas exportadoras e abrange os 

principais países parceiros comerciais de Portugal. Nesta fase de retoma da economia é 

muito importante uma medida como esta, com vista a que as empresas portuguesas 

beneficiem de apoios públicos aos seguros de créditos como acontece na generalidade dos 

países europeus”, afirma Maria Celeste Hagatong, Presidente do Conselho de Administração 

da COSEC. 

O protoloco surge no âmbito do quadro temporário adotado pela Comissão Europeia que 

permite aos Estados-Membros tomar medidas de apoio público aos seguros de créditos para 

exportações para os seguintes países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, 

Canadá, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da 

América, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letónia, 

Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, 

República Checa, Roménia, Suécia, Suíça. 

A Facilidade Curto Prazo OCDE 2020 ao seguro de créditos ascende a um total de €750 

milhões. Este valor foi repartido pelas seguradoras de acordo com a sua quota de mercado. 

Assim, cabe à COSEC, seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e 

caução, a distribuição de cerca de €400 milhões (52,6% do valor da Linha). O valor 

remanescente será distribuído pelas restantes três seguradoras a operar no mercado 

nacional. 

O seguro de créditos é um instrumento extremamente relevante para a dinamização das 

transações comerciais, assegurando às empresas o bom pagamento dos créditos das suas 

vendas de bens e serviços por motivos de incumprimento financeiro dos seus clientes.  

O protocolo assume efeitos retroativos a 1 de junho de 2020. O acesso à linha e a gestão do 

seguro será efetuada através da plataforma COSECnet. 

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  
Miguel Rodrigues | mrodrigues@llorenteycuenca.com 

about:blank
about:blank
http://www.cosec.pt/
https://www.linkedin.com/company/cosec
mailto:jfernandes@llorenteycuenca.com
mailto:mrodrigues@llorenteycuenca.com

