Consulte on-line a Plataforma Caixa PRR PT2030 e saiba mais sobre os fundos
estruturais, nomeadamente: a caraterização dos programas, abertura de avisos,
simulações, oferta da Caixa e pedidos de informação/contacto.
Conheça os parceiros Caixa para apoio à sua candidatura e tenha acesso a serviços
informativos do Grupo Caixa para empresas.
Brevemente poderá gerir as suas candidaturas, através da plataforma, acompanhando
− em tempo real − a execução financeira e temporal dos projetos apoiados pelos
Fundos Europeus.
Saiba mais em caixaprrpt2030 . pt ou em cgd.pt
Caixa. Para todos e para cada um.

Durante os tempos difíceis que passámos, as empresas não ficaram à espera.
Os nossos empresários puseram mãos à obra quando foi preciso e fizeram a sua parte.
E agora, sabemos o que esperam de nós.
Apoio à Exportação e Internacionalização:
Oferta Caixa Empresas: Exportação e Internacionalização;
Flexcash − Plataforma de faturação eletrónica e gestão de pagamentos, 100%
digital;
Plataformas de Trade Finance ;
Plataforma IAPEX.
Fundos Europeus

/

Soluções Caixa:

Soluções Caixa PRR/PT2030.
Financiamento Sustentável:
Caixa Invest Green Land;
Descarbonização e Economia Circular;
Crédito Viaturas Híbridas e Elétricas.
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...
o modelo de rating ESG da Caixa foi distinguido nos
IRGAwards ( Investor Relations and Governance Awards ), na
categoria Sustainability Initiative Award , promovidos pela
Deloitte, ficando no Top 3?
...

a Caixa é o 1º Banco em Portugal com um Modelo de Rating
ESG para os seus clientes segmento empresa, de todos os
setores de atividade, apoiando-os na transição para uma
economia inclusiva e de baixo de carbono?
...

Esta distinção reflete o contributo decisivo da Caixa na
construção de uma sociedade mais inclusiva e mais sustentável. Representa,
sobretudo, o reconhecimento da liderança da Caixa, pioneira na integração, através
deste modelo de avaliação, dos fatores ambientais, sociais e de liderança na sua
estratégia de gestão.
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).

MANTENHA−SE INFORMADO
ENSINAR O DIGITAL A QUEM MAIS PRECISA − EUSOUDIGITAL
O Programa EUSOUDIGITAL vai ajudar um milhão de portugueses a dar os primeiros passos
na internet, através de uma rede nacional com milhares de voluntários e com o apoio de mais
de 1.500 Centros que estão a ser criados em todo o país.
Torne-se mentor no site do EUSOUDIGITAL e ajude-nos a construir um Portugal mais
desenvolvido e inclusivo.
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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