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Lisboa, 11 de Junho de 2015     

 
 

Nomeação de José Monteiro como Country Manager da C oface em 
Portugal   

 

José Monteiro foi nomeado Country Manager da Coface em Portugal, com data efectiva a 
partir de 25 de Maio. 
 
José, que possui diploma em gestão empresarial, iniciou a sua carreira profissional como 
Auditor na Deloitte. Posteriormente, juntou-se à Cosec, a empresa de seguro de crédito líder 
do mercado em Portugal, onde foi Underwriting Director durante 5 anos, Director Comercial e 
de Marketing durante 13 anos. Tem também experiência no sector da banca. 
 
O seu conhecimento e experiência no mercado de seguro de crédito Português será decisivo 
para o desenvolvimento da Coface em Portugal. 

 
 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
Carolina Carretero -  Tel.: 211 545 400 - caroline.carretero@coface.com 
Marta Escobar - Tel.: 211 545 400 - marta.escobar@coface.com 
 
 
Sobre a Coface:  

O Grupo Coface, líder mundial em seguro de crédito, oferece às empresas em todo o mundo soluções 
globais para protegê-las do risco de incumprimento financeiro dos seus clientes, tanto no Mercado 
doméstico como na exportação. Em 2014, o Grupo, apoiado pelos seus 4.406 colaboradores, registou 
um volume de negócios consolidado de €1.441 mil milhões. Com presença directa e indirectamente 
em 98 países, segura as transacções de cerca de 40.000 empresas em mais 200 países. A cada tri-
mestre a Coface publica as suas avaliações de risco país para 160 países, com base no seu conheci-
mento exclusivo do comportamento de pagamento das empresas e na experiência dos seus 350 ana-
listas de risco, que usufruem de grande proximidade dos clientes e dos seus devedores.  

Em França, a Coface gere as garantias públicas à exportação em nome do Estado Francês. 

www.coface.com 

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A 
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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