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LINHA DE SEGURO DE CRÉDITOS
COM GARANTIA DO ESTADO

SETORES METALÚRGICO, METALOMECÂNICO E MOLDES
€ 100.000.000

SEGUROS
DE CRÉDITOS
COM GARANTIA
DO ESTADO

FICHA DE PRODUTO

LINHA DE SEGURO DE CRÉDITOS COM GARANTIA DO ESTADO SETORES
METALÚRGICO, METALOMECÂNICO E MOLDES - € 100.000.000
VANTAGENS DO SEGURO:
BENEFICIÁRIOS:
Preferencialmente PME e midcaps
exportadoras dos setores identificados
Instituições de crédito

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS:

Visa habilitar as empresas portuguesas exportadoras
que operam nos setores metalúrgico, metalomecânico
e dos moldes industriais com soluções integradas de
financiamento e seguro de créditos para apresentarem
propostas competitivas aos seus clientes.
ELEGIBILIDADE DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
Setor Metalúrgico e Metalomecânico

Operações de exportação de bens e
serviços dos setores abrangidos pela Linha

CAE 24 Indústrias metalúrgicas de base

Operações de financiamento ao
importador relativas a exportações
de bens e serviços dos setores
abrangidos pela Linha

CAE 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento
para comunicações e produtos eletrónicos e óticos

CAE 25 Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamento

CAE 27 Fabricação de equipamento elétrico
CAE 28 Fabricação de máquinas e equipamento, n.e.
CAE 29 Fabricação de veículos automóveis, reboques,semireboques
e componentes para veículos automóveis
CAE 30 Fabricação de outro equipamento de transporte

BENS A EXPORTAR:
Bens produzidos pelos setores
metalúrgico, metalomecânico
e dos moldes industriais, com
referência à classificação de atividade
económica (CAE) elegível

CAE 31 Fabricação de mobiliário e de colchões
CAE 32 Outras indústrias transformadoras
CAE 33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos
CAE 38 Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de metais
Setor dos Moldes Industriais e Ferramentas Especiais
46690 Comércio por grosso de moldes metálicos
25734 Fabricação de moldes metálicos
33120 Reparação de moldes metálicos
25734 Fabricação de moldes para borracha ou plástico

CONDIÇÕES DO SEGURO:
Percentagem de cobertura: até 95%
Riscos cobertos: risco de fabrico
e risco de crédito (incluindo
riscos comerciais e políticos)
Prazo da operação: mínimo de
2 e máximo de 5 anos
Adiantamento ou pagamento
inicial: mínimo de 15%
Prazo Constitutivo do Sinistro: 3 meses

25734 Fabricação de moldes para matérias-primas
25734 Fabricação de moldes para metais
25734 Fabricação de moldes para vidros
22210 Compreende a fabricação de produtos semi-acabados (chapas, folhas, blocos,
filmes ou películas, etc.) e acabados (tubos e seus acessórios, etc.) de matérias plásticas
22220 Compreende a fabricação de artigos de matérias plásticas para transporte
ou embalagem, tais como: sacos, bolas, recipientes, caixas, fracos, garrafões, garrafas
e de outras embalagens. Inclui Rolhas, tampas, carrinhos de linhas bobinas carretéis e
suportes semelhantes (para fotografia, cinematografia, etc.) de matérias plásticas.
22230 Compreende a fabricação de portas, janelas, caixilharias, estores, tanques,
revestimentos (chão, paredes, tetos, etc.), banheiras, chuveiros, sanitários, autoclismos
e de outro material de construção de matérias plásticas. Inclui construções préfabricadas de matérias plásticas, linóleo e outros revestimentos para o chão.
22291 Fabricação de componentes para o calçado

A NOSSA EXPERIÊNCIA, O VOSSO SUCESSO
MERCADOS:
Todos os mercados à exceção
dos países da União Europeia.

SEGUROS DE CRÉDITOS
COM GARANTIA DO ESTADO

CANDIDATURAS ONLINE
Através de acesso permanente, disponível 24
horas por dia, pode submeter os seus pedidos
de cobertura ao abrigo desta Linha, acedendo
à oferta CAPITALIZAR MERCADOS EXTERNOS |
INTERNACIONALIZAR na plataforma scge.cosec.pt

