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Lisboa, 29 de abril de 2021 

 

Coface celebra acordo com o Estado Português para 
apoiar as vendas no mercado doméstico 
 
A Coface é uma das seguradoras de crédito signatárias do acordo com o Estado português, 
que irá garantir uma linha de apoio ao crédito comercial com garantia do Estado e permitir  
às empresas beneficiarem de cobertura em operações de seguro de créditos para riscos 
comerciais de curto prazo no mercado doméstico, designada “MERCADO DOMÉSTICO 
SEGURO 2021”. Esta linha de apoio vigorará até 31 de dezembro 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, com o limite por operação a variar em função do risco de crédito do 
comprador. 

Sobre esta nova Linha de Apoio do Estado, Jose Monteiro, Country Manager da Coface, salienta 
que “esta linha para mercado doméstico vai permitir manter a quota das empresas nacionais no 
mercado interno, uma vez que qualquer quebra de vendas no mercado doméstico, será 
seguramente aproveitada pelos concorrentes estrangeiros que vendem para Portugal e que podem 
assim aumentar a sua penetração, com prejuízo para as empresas nacionais”. 

Este apoio do Estado, contempla garantias no valor de 500 milhões de euros, e foi colocado à 
disposição das empresas portuguesas, através dos diferentes operadores de seguro de crédito a 
atuarem no mercado português, para que todas as empresas portuguesas possam aceder a estas 
linhas adicionais de cobertura, em igualdade de condições.  
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For Trade. Soluções de seguro de crédito para reforçar o seu negócio. 
 
Com 75 anos de experiência e a mais extensa rede internacional, a Coface é uma líder em seguro de crédito e serviços 
especializados complementares, incluindo o Factoring, a Recuperação de Créditos, Single Risk e os Serviços de Informação. 
Os especialistas da Coface trabalham ao ritmo da economia mundial, apoiando 50.000 clientes, distribuídos por 100 países, na 
construção de negócios dinâmicos e de sucesso em todo o mundo. A Coface ajuda as empresas na tomada de decisões de crédito. 
Os serviços e soluções do Grupo reforçam a sua capacidade de venda, protegendo-as contra os riscos de não pagamento, tanto 
no mercado doméstico como na exportação. 
Em 2020, a Coface empregou 4.450 pessoas e registou um volume de negócios de €1.45 bilião de euros. 

 
http://www.coface.pt 
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