
Setembro 2020 

Apoiamos a sua empresa na candidatura ao Estatuto PME Líder 2020. A nossa parceria 
reforça-se aqui! 

Principais requisitos para a candidatura a PME Líder 2020: 

Comprovar que é PME Certificação PME On-line, no site do IAPMEI; 

Atividade enquadrada num dos setores de atividade (CAE) definidos pelo 
IAPMEI; 

PME com, pelo menos, três exercícios de atividade completos e contas 
encerradas no último ano; 

PME com rating atualizado atribuído pelo Banco; 

Situação regularizada com a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o 
IAPMEI e o Turismo de Portugal; 

Para conhecer em pormenor todos os requisitos, visite por favor o site do 
IAPMEI. 

No site da Caixa, deixe-nos a sua intenção de candidatura. Nós tratamos de tudo. 

Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto 
telefónico ou do serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os 
dias do ano). 

Garantimos rapidez e preçário vantajoso na contratação de produtos de crédito, como 
1 

o MLP CAIXA FLEX e o LEASING FLEX . Invista no crescimento com especialistas. 

Flexibilidade nos prazos e valores residuais: 

MLP CAIXA FLEX , uma linha de Crédito Médio Prazo a 3, 4 ou 5 anos, com 
plano de reembolso não linear; 

1 
LEASING FLEX com prazos e valores residuais flexíveis e desconto de 25% 
na comissão de estudo e montagem. 

Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto 
telefónico ou do serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os 
dias do ano). 

1 Crédito concedido pela Caixa Leasing e Factoring, Sociedade Financeira de Crédito, SA (CLF), 
comercializado pela Caixa Geral de Depósitos. 

Em maio, a Caixa efetuou a primeira operação documentária de Trade Finance em 
Portugal cem por cento digital, com recurso a uma plataforma web based . 

Disponibilizamos agora às empresas a possibilidade de participar neste piloto, que 
permite o fluxo digital dos documentos em horas, agilizando as operações de comércio 
externo. 

+ Seguro: Utilização suportada em enquadramento legal especifico, permitindo assim 
a devida movimentação dos documentos de título de mercadoria ( Bill of Lading ); 

+ Rápido: Processo eletrónico com duração de horas; 

+ Eficiente: Troca digital da documentação entre empresas, bancos e transportadoras, 
com redução de custos e agilização no acesso à mercadoria e ao forfait e/ou 
recebimento. 

Acompanhamos as empresas exportadoras e importadoras num contínuo processo de 
inovação e apresentação de soluções tecnológicas digitais com ganhos em eficiência e 
numa filosofia cem por cento paperless . 

Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto 
telefónico ou do serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os 
dias do ano). 

PARCERIAS 

PRÓXIMAS MISSÕES EMPRESARIAIS DA CCIP 

Conheça as próximas Missões Empresariais da CCIP - Câmara de Comércio e Indústria 
Portuguesa (presenciais e virtuais), com o apoio da CGD, em que a CCIP encontra os 
contactos certos para a sua empresa: 

9 a 13 de novembro - Missão Empresarial Virtual aos Balcãs, com inscrições até 9 
outubro; 

16 a 20 de novembro - Missão Empresarial Virtual à Coreia do Sul, com inscrições 
até 16 outubro; 

16 a 20 de novembro - Missão Empresarial Virtual ao Chile, com inscrições até 16 
outubro; 

23 a 28 de novembro - Missão Empresarial aos Emirados Árabes Unidos, com 
inscrições até 19 outubro. 

Para mais informações e inscrições consulte o site da CCIP. 
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