
LOCARENT 

VENCE PRÉMIO CINCO ESTRELAS 

A Locarent, empresa especializada em renting automóvel da Caixa, na primeira vez em 
que participou no Prémio Cinco Estrelas, sagrou-se vencedora na Categoria de Gestão 
de Frota Automóvel. 

O Prémio Cinco Estrelas revela o reconhecimento dos portugueses junto das mais 
variadas marcas a operar em Portugal, organizadas em 179 categorias, através de um 
sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos e os serviços 
dessas marcas conferem aos seus utilizadores. 

Considera critérios de avaliação, como a satisfação pela experimentação, relação 
qualidade-preço, intenção de compra ou de recomendação, confiança na marca e 
inovação, todos estes influenciadores da decisão de compra dos consumidores. 

Este prémio representa o reconhecimento da Locarent no setor e o esforço de toda a 
sua equipa para assegurar o melhor serviço aos seus clientes, assumindo um valor 
ainda mais relevante num ano tão atípico e conturbado. 

Agradecemos aos nossos clientes e ao mercado, o seu reconhecimento que, para a 
empresa, constitui uma responsabilidade e um incentivo adicional para continuar a 
melhorar e a merecer este voto de confiança. 

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). 

Para normalizar a atividade da sua empresa no seguimento do surto da COVID-19, a 
Caixa disponibiliza-lhe a Linha de Crédito com Garantia Mútua, para apoiar as suas 
necessidades de tesouraria. 

Principais características: 

Beneficiários : Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps ; 

Montante por empresa : 

Médias Empresas: 1,5 M€; 

Small Mid Caps e Mid Caps : 2 M€; 

Prazo : 

Financiamento de médio e longo prazo: Até 6 anos e carência de capital 
até 18 meses; 

Financiamento de curto prazo: Até 1 ano e carência de capital até 6 
meses; 

Garantia SGM : 80%; 

Prazo de vigência da linha : até 30 de junho de 2021. 

Sujeito a análise de crédito e limitado ao plafond disponível. 

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). 

A Caixa disponibiliza-lhe uma solução de Factoring para os pequenos negócios no 
Caixadirecta Empresas. Sem mínimos de acesso e possibilidade de financiamento on- 
line , em 24h. 

Destinatários: Microempresas, PMEs e ENI; 

Finalidade: A Caixa assume a gestão e a cobrança das faturas junto dos 
compradores, e disponibiliza financiamento sobre as faturas; 

Como aceder: Exclusivo para clientes da Caixa aderentes ao Caixadirecta 
Empresas (vertentes vendedora e compradora); 

Vantagens: 
Sem montantes mínimos de acesso ; 

Acesso a financiamento em 24h, com preçário competitivo ; 

Gestão da faturação on-line no Caixadirecta empresas ; 

Otimização de custos decorrente da redução da carga administrativa 
inerente ao processo de cobrança de faturas, acompanhamento dos 
compradores, comunicações, emissão de avisos e recibos, que ficam a 
cargo da Caixa. 

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). 

SABIA QUE... 

… Pelo terceiro ano consecutivo, a Caixa e o Expresso em parceria 
com a Deloitte e a Informa, através dos Prémios Expresso 
Economia | Caixa Geral de Depósitos, reconheceram as empresas 
que mais contribuíram para o crescimento do país, o empresário do 
ano e os negócios e setores que mais exportaram? 

Assim, no ano mais difícil para as empresas portuguesas, o 
Expresso e a Caixa Geral de Depósitos destacam as que mais 
cresceram e melhor resistiram a esta crise (vencedores da 3.ª 
edição): 

Os prémios Crescimento distinguem as empresas que apresentam o maior crescimento 
sustentado do seu negócio: 

Prémio Crescimento (volume de negócios até 50 M€): 
CRITICAL SOFTWARE, S.A.; 
Prémio Crescimento (volume negócios entre 50 M€ e 100 M€): 
ALTRAN PORTUGAL, S.A.; 
Prémio Crescimento (volume de negócios superior a 100 M€): 
VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA. 

Os prémios Exportações distinguem as empresas que, nos últimos três anos, conseguiram 
crescer em volume de negócios, crescer em valor absoluto de exportações e mantiveram 
um mínimo de 50 empregados: 

Prémio Exportações (volume de negócios até 50 M€): 
FERMIR - CONFECÇÕES FERNANDES & MIRANDA, LDA; 
Prémio Exportações (volume de negócios entre 50 M€ e 100 M€): 
LASO - TRANSPORTES, S.A. 

O prémio Emprego distingue a empresa com crescimento sustentado do volume de 
negócios e maior crescimento do emprego nos últimos três anos: 

TELEPERFORMANCE PORTUGAL, S.A. 

Distinções - Subida de Escalão para um volume de negócios superior a 100 M€: 

C.N.C.B. – COMP. NACIONAL COMÉRCIO BACALHAU, S.A. 

Prémio Empresário do Ano: 

ANTÓNIO MANUEL DA MOTA, CEO MOTA-ENGIL. 

Prémio Conquista Empresarial do Ano: 

GALP ENERGIA pela sua estratégia e crescimento nas energias renováveis 
(mercado de autoconsumo solar). 

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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