#TodosJuntos
POR UMA CAUSA MAIOR.
A Caixa juntou-se a nove Bancos do sistema financeiro português numa iniciativa de
solidariedade centrada no apoio alimentar às famílias mais desprotegidas, no contexto
da presente crise.
Os dez Bancos comprometeram-se com uma contribuição total de cerca de 1,8 milhões
de euros e convidaram a associar-se à iniciativa mais de 30 empresas, que
contribuíram com donativos financeiros e bens alimentares.
É um enorme orgulho contar com parceiros de excelência, como a Fundação Ageas, a
MysticInvest Holding e a Sovena, empresas que responderam ao repto da Caixa e se
juntaram a esta iniciativa, com a atribuição de um donativo financeiro.
Junte o seu donativo ao nosso. Veja como em cgd . pt.
#TodosJuntos vamos conseguir.

A Caixa apoia a recuperação económica das empresas, facilita o processo de
candidaturas ao PT2020/2030 e oferece às empresas uma oferta complementar aos
Fundos Europeus à medida das suas necessidades:
Soluções no apoio aos Programas de Incentivos, incluindo antecipação de
subsídios, financiamentos complementares e fontes alternativas de
financiamento para a sua empresa;
Divulgação dos novos avisos lançados no mercado.
Disponibilizamos ainda o acesso a um grupo de entidades de consultadoria com
experiência e know-how em serviços de aconselhamento, preparação do plano de
negócios e na elaboração e apresentação das candidaturas.
Em conjunto, podemos apoiar todos os seus projetos e identificar as melhores soluções
de investimento.
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).

Em 2020, a Caixa foi o Banco que mais empresas apoiou a alcançarem o estatuto PME
Excelência* e o Banco que mais cresceu na angariação de Estatutos PME Líder de
2019 para 2020 (Fonte: IAPMEI).
Por isso, conte connosco para estar ao lado da sua empresa em 2021, apoiando todo o
processo de candidatura ao estatuto PME Líder.
Na Caixa, as PME Líder são ainda reconhecidas com o estatuto Caixa Top, que lhes
confere condições exclusivas e diferenciadoras, em produtos e serviços, e acesso a um
Programa de parcerias em diversas áreas temáticas.
Faça a candidatura ao PME Líder com o apoio da Caixa. A nossa parceria reforça−se
agora.
A atribuição deste estatuto é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de
Portugal.
*

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 associou-se à COTEC na atribuição do Estatuto Inovadora, promovendo a
inovação e a cooperação tecnológica das empresas portuguesas, e foi o Banco mais
referenciado pelas empresas candidatas à sua primeira edição.*
A inovação é essencial para o sucesso das empresas e a Caixa é o parceiro ideal para
que essa mudança aconteça. Através de financiamento especializado, de soluções
digitais e de apoio à gestão corrente, as empresas têm com a Caixa mais condições
para se dedicarem ao desenvolvimento do seu negócio. Conheça todas as soluções no
site da Caixa.
*

Fonte: COTEC Portugal.

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).

SABIA QUE...
… A Caixa reduziu 33% nas Emissões de Gases com Efeito de
Estufa e alcançou 4.966 GJ de energia renovável produzida?
A Caixa atingiu 4 mil M€ de fundos de investimento com
critérios ESG ( Environmental, Social and Governance )?
...

Foram apoiadas 52 instituições e 161.928 beneficiários
estimados ao abrigo dos Prémios Caixa Social 2020 e 2021?
...

A Caixa registou 67.070 moratórias e 1.621 M€ de
financiamento em linhas de crédito Covid-19?
...

A Caixa tem vindo a contribuir ativamente no apoio à economia portuguesa com
soluções adequadas às necessidades das famílias e das empresas. A Estratégia de
Sustentabilidade 2018/2020 da Caixa assumiu-se como um núcleo orientador nesse
âmbito, promovendo uma gestão assente em princípios de responsabilidade, não só
económica mas também social e ambiental.
Para saber mais sobre o desempenho de Sustentabilidade da Caixa, consulte o site
cgd . pt.
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).
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