Press release

COSEC apoia empresas portuguesa na SISAB PORTUGAL 2018

Lisboa – 30 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 na
feira SISAB, no sentido de apoiar as empresas do sector na avaliação de novas
oportunidades comerciais e no desenvolvimento do seu negócio em segurança. A feira
terá início no dia 12 de fevereiro, e terminará no dia 14.
Neste evento estarão presentes colaboradores da COSEC, disponíveis para prestar
esclarecimentos às empresas sobre Seguros de Créditos e para possibilitar a avaliação
indicativa de potenciais clientes, com vantagem para as empresas persentes nesta feira.
A SISAB PORTUGAL é um dos mais relevantes eventos relacionados com o setor
agroalimentar do mundo, consistindo num espaço onde as empresas nacionais
encontram importantes importadores da indústria agroalimentar dos cinco continentes.
Este é o evento líder de mercado no apoio à exportação das empresas que marcam
presença no certame, possibilitando anualmente novos negócios em diferentes áreas
geográficas.

Setor agroalimentar em crescimento com o apoio da COSEC
O setor agroalimentar é o mais representativo da carteira de clientes de crédito da
COSEC, sendo que a mesma garantiu, em 2017, vendas anuais de 3.5 mil milhões de
euros, dos quais mais de mil milhões são relativos a vendas nos mercados externos.
No final do ano de 2017, a COSEC tinha em vigor uma exposição de crédito de 1.4 mil
milhões de euros no mercado doméstico, e 700 milhões nos mercados externos para
clientes do sector agroalimentar em todo o mundo.

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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