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Lisboa, 05 de janeiro de 2020

Exportação Segura 2021 - Prorrogação da vigência da linha de
apoio ao crédito comercial com garantia do estado
Foi prorrogada a vigência da linha de apoio ao crédito comercial com garantia do Estado,
inicialmente denominada “FACILIDADE DE CURTO PRAZO DA OCDE 2020”, que permite às
empresas beneficiarem de cobertura em operações de exportação para clientes nos mercados
identificados na Lista de Risco País da OCDE, nos casos em que a Coface tenha concedido
cobertura insuficiente no âmbito da sua Apólice de Seguro de Crédito, e que, no momento da
concessão da cobertura do Estado, não sejam objeto de sanções internacionais.
Esta prorrogação é válida até 30 de junho de 2021, nos termos do acordo, quando os limites
atribuídos pela Coface sejam inferiores à totalidade da garantia solicitada pelos seus segurados,
estes poderão beneficiar de uma cobertura adicional garantida pelo Estado, para as suas
operações de exportação para clientes localizados nos mercados identificados na Lista de Risco
País da OCDE, de acordo com as condições acima mencionadas, sendo o valor da garantia
estatal indexado ao risco assumido pela Coface, com o limite por operação a variar em função
do risco de crédito do comprador.
Este apoio do Estado, que contempla garantias no valor de 750 milhões de euros, foi colocado
à disposição dos exportadores portugueses, através dos diferentes operadores de seguro de
crédito a atuarem em Portugal, tomando em linha de conta a sua quota de mercado, para que
todas as empresas portuguesas possam aceder a estas linhas adicionais de cobertura, em
igualdade de condições.
Com a prorrogação deste acordo, o Estado “reconhece a necessidade de prolongar as medidas
adicionais de caráter excecional anteriormente implementadas, com vista a apoiar as empresas
e as trocas comerciais externas.” A “Exportação Segura 2021” é a continuidade de um importante
apoio às empresas exportadoras portuguesas, num contexto de deterioração global, que se
reflete na avaliação do risco de crédito efetuada pelas seguradoras de créditos a milhares de
empresas em todo o mundo, salienta Jose Monteiro, Country Manager da Coface Portugal.
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Coface: for trade
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 2019, a Coface
empregou 4.250 pessoas e registou um volume de negócios de €1.5 bilião de euros.
http://www.coface.pt
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