Press release

COSEC apoia empresas portuguesa na feira de têxteis
Heimtextil

Lisboa – 9 de janeiro de 2018 – A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A.,
seguradora líder em Portugal em Seguro de Crédito e Caução, vai estar presente nesta
edição da Feira de têxteis lar Heimtextil no sentido de apoiar as empresas do sector na
avaliação de novas oportunidades comerciais e no desenvolvimento do seu negócio em
segurança. A feira tem início hoje e termina sexta-feira, dia 12 de janeiro, em Frankfurt.
Vão estar presentes, neste evento, colaboradores da COSEC, das áreas comercial e
gestão de risco, que estarão à disposição das empresas para prestar esclarecimentos
no âmbito do Seguro de Créditos e possibilitar a avaliação indicativa de potenciais
clientes, com vantagens específicas para as empresas presentes.
A feira Heimtextil é a maior feira internacional de têxteis lar. Realizando-se em janeiro,
é já considerada a principal referência para a definição das tendências do mercado no
ano que se segue.

Setor têxtil em expansão com o apoio da COSEC
Entre a carteira de clientes da COSEC, o setor têxtil é o segundo mais representativo.
Neste âmbito, em 2017 foram garantidas vendas anuais de 1,8 mil milhões de euros,
sendo cerca de mil milhões inerentes a vendas nos mercados externos.
Na COSEC este setor continua a demonstrar um forte dinamismo, com exportações
crescentes e um crescimento a 2 dígitos (13%) face ao ano anterior. Por esse motivo as
garantias atribuídas pela COSEC às empresas do sector também aumentaram de forma
significativa, 10%, atingindo uma exposição de crédito de 500 milhões de euros no
mercado doméstico e 600 milhões nos mercados externos para clientes do sector têxtil
em todo o mundo.
Os nossos clientes do sector têxtil, que representam quase 20% do total, dispõem de
um acompanhamento permanente da equipa de gestão de negócio e das ferramentas
de gestão online, dotando estas empresas de um elevado grau de confiança na gestão
dos seus créditos comerciais e na expansão das suas vendas.

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, sendo ainda responsável, por conta do Estado Português, pela
cobertura e gestão dos riscos de crédito, caução e investimento para países de risco político. A
COSEC é uma empresa de capitais privados divididos 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 informações consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no Linkedin
e Twitter: @COSECSeguroCred
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