
 
 
Press release 

 

COSEC elege novos órgãos sociais em Assembleia Geral de 1de setembro 

 

Lisboa, 3 de setembro de 2020 - A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, líder em 

Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, reuniu a sua Assembleia Geral em 1 de 

setembro para eleger novos órgãos sociais para o mandato 2020-2022. 

Na presidência do Conselho de Administração da companhia mantém-se Maria Celeste 

Hagatong e para este novo mandato foram eleitos os anteriores administradores não 

executivos Pedro Silva Fernandes e Paolo Cioni. 

Na presidência da Comissão Executiva permanece Thierry Etheve.  

Como membros da Comissão Executiva mantém-se Ana Carvalho, responsável pela na área 

comercial, marketing e comunicação, tendo sido eleito Placido Furnari para assumir o pelouro 

de risco, substituindo José Vairinhos que passou à situação de reforma. 

Foi eleito para presidir à Assembleia Geral da COSEC Pedro Rebelo de Sousa. 

O Conselho Fiscal mantem Miguel Gomes da Costa na presidência e integra Isabel Lacerda 

e José Vairinhos como membros efetivos. 

 

Sobre a COSEC 

A COSEC é uma empresa portuguesa que lidera em Portugal nos ramos do seguro de créditos e 
caução. Disponibiliza as melhores soluções para apoiar a gestão e controlo de vendas a crédito, bem 
como para caucionar obrigações contratuais. 
 
Desde a constituição, em 1969, a COSEC é responsável pela gestão do Sistema de Seguro de Créditos 
com Garantia do Estado português, que apoia as empresas na 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. 
 
Para saber mais, consulte o site www.cosec.pt e acompanhe a COSEC no LinkedIn. 
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