Press release

COSEC e CGD assinam protocolo para divulgação de seguros
por conta e ordem do Estado Português

Lisboa – 10 de janeiro de 2018 – A COSEC, seguradora líder em Portugal nos ramos
do seguro de créditos e caução, e a CGD assinaram ontem, dia 9 de janeiro, um
protocolo de colaboração que visa a divulgação dos seguros que a COSEC disponibiliza
por conta e ordem do Estado Português, sobretudo nos mercados em que CGD tem
maior presença, em especial os de expressão oficial portuguesa.
Ambas as instituições reconhecem a importância da cobertura do risco de crédito de
natureza comercial e política em operações de exportação de bens e serviços de origem
portuguesa e de investimento português no estrangeiro para as empresas portuguesas
e a instituição financeira que as apoia.
Este Protocolo vem reforçar a relação histórica de parceria entre CGD e a COSEC nos
seguros de crédito com cobertura do Estado, em que a CGD concedeu, ao longo de
vários anos, mais de 1.500 milhões € de financiamentos, abrangendo mais de 150
projetos.

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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