Agosto 2020

A CAIXA ASSINOU MANIFESTO
EMPRESAS PELA SUSTENTABILIDADE

.

A Caixa é signatária do manifesto Aproveitar a Crise para Lançar um Novo Paradigma
de Desenvolvimento Sustentável , promovido pelo BCSD Portugal, que já foi assinado
por mais de 90 empresas.
Ao assinar este manifesto, a Caixa e as restantes empresas declaram a ambição de
contribuir para a construção de um modelo de desenvolvimento baseado em cinco
princípios fundamentais: promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo,
promoção do crescimento, busca da eficiência, reforço da resiliência e reforço da
cidadania corporativa.
Conheça o manifesto na área institucional do site da CGD.
Conte com a Caixa.
Confiança Feita de Certezas.
Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou o serviço Caixadirecta empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os
dias do ano).

Linha destinada a Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME) e entidades da
Economia Social, promotoras de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social
(IIES) e reconhecidas pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS).
Principais características:
Tipo de operações : MLP e locação financeira;
Garantia : 80%
Montante Máximo por empresa : Até 2,5 M€;
Prazo Operações: Até 10 anos. Carência até 36 meses. Utilização até 18
meses;
Âmbito Geográfico: NUTS II | Zona Norte + Centro + Alentejo.
Sujeito a análise de risco de cliente e de crédito.
Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou o serviço Caixadirecta empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os
dias do ano).

A Caixa disponibiliza 100 Milhões de euros às empresas, com possibilidade de
contratação até 2 Milhões e 80% SGM com garantia mútua 1 através da Linha de
Crédito Descarbonização e Economia Circular, com o objetivo:
Contribuir para as metas definidas no Plano Nacional Energia – Clima 2030 e
acelerar o processo de transição para uma economia circular, contribuindo para
o redesenho de processos, produtos e novos modelos de negócio;
Tornar as empresas industriais e do setor do turismo mais modernas e
competitivas, por via da implementação de medidas que permitam a redução do
consumo energético e a mudança da fonte energética fóssil para renovável.
1. No âmbito do protocolo celebrado com o Fundo de Inovação Financeira de Desenvolvimento, o
Turismo de Portugal, I.P., a SPGM – Sociedade de Investimento, S.A. e as Sociedades de Garantia
Mútua – Garval, Lisgarante, Norgarante e Agrogarante.
Para mais informações, contacte o seu gestor de clientes através de contacto telefónico ou serviço
Caixadirecta empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias do ano).

Através da Locarent, empresa especializada em renting automóvel, a Caixa
disponibiliza-lhe uma solução automóvel que garante todas as componentes do serviço
de gestão de frota da sua empresa.
Um dos nossos pilares é contribuir para um futuro mais ecológico, reduzindo as
emissões de gases com efeito de estufa, através do foco em campanhas de viaturas
híbridas e elétricas.
Renda mensal fixa, sem entrada inicial. E, no fim do contrato, não precisa de se
preocupar em vender o automóvel. Pode iniciar outro contrato para uma nova viatura,
entregando a anterior nas condições acordadas.
Serviços incluídos na renda mensal: Negociação e financiamento, despesas de
legalização, impostos, linha de apoio 24 horas / 365 dias por ano, viatura de
substituição, seguro e assistência em viagem, gestão de sinistros, manutenção e pneus
ilimitados.
Temos a solução de renting automóvel ideal e mais ecológica para dar resposta às
necessidades da sua empresa. Consulte as campanhas em montra no site da Caixa.
Para mais informações, contacte o seu gestor de clientes através de contacto telefónico ou serviço
Caixadirecta empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias do ano).

SABIA QUE...
… através da adesão ao Caixadirecta Empresas, pode aderir aos
Documentos Digitais?
… depois de aderir, passa a ter acesso a toda a informação sobre
as suas contas e movimentos no Caixadirecta Empresas, disponível
a qualquer hora e onde quer que esteja, no seu computador,
telemóvel ou tablet ?
… através do Caixadirecta Empresas, para sua comodidade, o seu
Extrato Global e outros Documentos (Declarações Fiscais, FaturaRecibo, Alteração de Preçário, entre outros) estão disponíveis online ? Um serviço:
Mais Rápido - evita demoras e extravios. Os documentos
digitais ficam disponíveis para consulta logo que emitidos,
cerca de 5 dias mais cedo do que a distribuição por correio.
Mais Prático - Não gaste tempo a arrumar papelada. Faça o
seu arquivo eletrónico no computador, em disco externo ou noutro suporte digital
que prefira.
Mais Seguro - Aceda a toda a informação e a documentos através do serviço
Caixadirecta com a garantia de total privacidade e segurança.
Mais Ecológico - Contribua para um meio ambiente mais saudável. A opção pelos
documentos digitais reduz o consumo de papel e o seu transporte.
… pode ainda manter atualizados os dados da sua empresa, mais especificamente os
elementos informativos obrigatórios, como o NIPC, Denominação Social e Endereço Sede
Social, bem como os contactos da sua empresa e dos seus representantes?
Melhor acesso à informação e melhor ambiente.
Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou o serviço Caixadirecta empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias
do ano).

PRÓXIMOS EVENTOS
Missão Empresarial Virtual a Marrocos
Com o apoio da Caixa, a CCIP abre portas para o negócio da sua empresa num país que
representa um importante cliente para Portugal.
Atualmente com 35,6 milhões de habitantes, Marrocos é a 5.ª maior economia africana e
considerada a economia mais competitiva no Norte de África, pelo Fórum Económico
Mundial.
Com os efeitos globais do COVID-19, prevê-se que a economia de Marrocos deverá sofrer
uma recessão este ano, a primeira em mais de duas décadas. Contudo, a médio prazo,
assumindo um padrão de recuperação em V, projeta-se que o crescimento recupere a partir
de 2021, chegando a um crescimento do PIB de 5,5%, retornando aos níveis estimados
antes da pandemia.
Pretende-se com esta missão proporcionar às empresas participantes um conjunto de
oportunidades, tais como:
Conhecer o ambiente de negócios do país;
Concretizar reuniões virtuais individuais de negócios de acordo com o perfil de cada
empresa;
Desenvolver contactos com importadores, distribuidores e clientes finais em
Marrocos;
Conhecer os principais operadores do mercado no setor de cada empresa;
Estabelecer contactos com o meio empresarial local;
Contactar com parceiros locais de referência.
Quando : 14 a 18 de setembro de 2020.
Onde : Pré-Inscrições, mediante registo prévio do formulário, no site da CCIP.
Para mais informações, consulte o site da CCIP.
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