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Lisboa, 14 de Novembro de 2019 

 
 
Coface em Portugal nomeia Antonio Aparício como Regional Sales 
Manager 
 

 

A Coface-Sucursal em Portugal nomeou Antonio Aparicio, 42 anos, Regional Sales Manager 
para chefiar a sua Delegação Territorial Sul com efeitos a 4 de Novembro de 2019. 
 
Membro da Ordem dos Advogados de Madrid desde 2002, Antonio Aparicio realizou os seus 
estudos de Direito nas universidades Complutense de Madrid e Panthéon-Sorbonne de Paris, 
diplomando-se posteriormente em Comércio Internacional, bem como em Direito dos Seguros 
e Direito da Insolvência. O seu percurso profissional desenvolve-se desde 2001 no seio do 
grupo Coface, tendo assumido diferentes responsabilidades nas áreas técnicas e comerciais 
em diversas filiais do grupo. Até agora exercia a função de Responsável pela Subscrição 
Comercial da Sucursal Portuguesa.  
 
Antonio Aparicio terá como principal função liderar a estratégia comercial da empresa na sua 
área de responsabilidade. 
 
 
 
CONTACTO 
Claudia MOUSINHO -  T. (+351) 211 545 408 claudia.mousinho@coface.com 
 

 

Coface: for trade - Building business together 

Mais de 70 anos de experiência e uma rede internacional perfeitamente articulada fazem da Coface uma referência em 

seguro de crédito, gestão de risco e economia global. Com a ambição de se tornar na seguradora de crédito mais ágil 

do mercado, os especialistas da Coface trabalham ao ritmo da economia mundial, apoiando 50.000 clientes na 

construção de negócios dinâmicos e de sucesso. Os serviços e soluções da Coface protegem e ajudam as empresas 

na tomada de decisões de crédito que permitam melhorar a sua capacidade de venda tanto no mercado doméstico 

como na exportação. Em 2018, a Coface empregava 4.100 pessoas em 100 países e registou um volume de negócios 

de 1.385 milhões de euros.  

www.coface.com 

COFACE SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 

mailto:claudia.mousinho@coface.com
http://www.coface.com/

