
PROGRAMA DE PARCERIAS CAIXA TOP

Beneficie de descontos  
e vantagens exclusivas  
para a sua empresa.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Oferta de um workshop com a gestão de topo do cliente Caixa Top, com vista a identificar o 
valor de negócio da localização da sua atividade, definir uma estratégia para extrair esse valor 
e identificar oportunidades de o utilizar; Convites e descontos para conferências e seminários; 
Desconto de 10% sobre os cursos de formação.

Diagnóstico gratuito de Maturidade Indústria 4.0; Desconto de 20% no Flash Audit para potencial 
de utilização de energias renováveis; Desconto de 20% na avaliação de necessidades de formação 
e elaboração de plano macro.

Condições preferenciais na seguinte tipologia de serviços: Elaboração de planos de inovação; 
Criação de núcleos de investigação; Certificação do Sistema de Gestão de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (NP 4457); Preparação de candidaturas a sistemas de incentivos: 
Portugal 2020/2030, Horizonte 2020 e SIFIDE; Desenvolvimento de novos produtos; Apoio à 
internacionalização.

CONSULTORIA

Sessão gratuita de avaliação de estágio e desafios de internacionalização, mediante marcação 
prévia; Consultoria personalizada no âmbito da exportação temporária e definitiva, de acordo 
com a área de negócio da empresa e mercados-alvo; Condições especiais na inscrição em missões 
empresariais e programas de consultoria individual de acesso a mercados.

Subscrição, em condições preferenciais, da ferramenta de comunicação Hypefactors*, com um 
desconto de 40% no primeiro ano de subscrição; Análise gratuita de elegibilidade para fundos 
de investimento e incentivos (Portugal 2020/2030); Pré-diagnóstico gratuito de conformidade 
relativa à proteção de dados; Convites e descontos para conferências, seminários e formações da 
LCG; Desconto de 25% sobre os serviços de consultadoria e tecnologia.

* análise mediática, valorização de ações de comunicação e gestão de reputação.

CONTABILIDADE E FISCALIDADE

Oferta da primeira consulta no segmento de consultoria; Prestação de serviços start-up nos 
segmentos de contabilidade e payroll; 15% de desconto, nos primeiros 6 meses, num contrato de 
prestação de serviços no segmento de payroll.

Atribuição do estatuto Cliente Premium: apoio personalizado, contabilidade como ferramenta de 
gestão, monitorização de resultados. O Cliente Premium tem direito a um relatório gratuito, por 
trimestre, de análise fiscal da empresa; Oferta de estudo de otimização do impacto fiscal. Estudo 
feito inicialmente (antes da elaboração do contrato de prestação de serviços), de acordo com 
os indicadores dados pela empresa, onde se analisa as ferramentas que podem ser utilizadas 
em benefício da empresa para redução de impostos a pagar; Desconto de 20% sobre a avença 
contratualizada, nos primeiros 6 meses.

Por ser cliente Caixa Top, beneficie de vantagens e condições preferenciais em serviços de empresas parceiras 
com experiência em áreas de atividade diversificadas, que o vão ajudar a gerir o seu negócio.



FATURAÇÃO

Desconto de 10% sobre o preço base de tabela (ilíquido), vigente na data da comercialização 
dos serviços associados ao SaphetyDoc: Solução Contas a Pagar (valor setup de 20.000 €), 
Contas a Receber (valor setup de 7.500 €); Desconto de 10% sobre outros serviços e produtos, 
nomeadamente projetos específicos de implementação da solução de faturação eletrónica.

HOTELARIA E VIAGENS

Oferta de 5% de desconto numa primeira compra de programação turística a todos os 
colaboradores da empresa que adiram ao cartão VA (cartão de adesão gratuita com vantagens 
exclusivas); Assistência gratuita nos aeroportos de Lisboa e Porto para viagens corporativas; 
Serviço de atendimento 24h para viagens corporativas.

Instalação gratuita de uma plataforma de gestão de viagens e eventos; Assistência 24 horas/7dias; 
Desconto de 50% nas taxas de reserva de avião e hotel nacionais, internacionais e intercontinentais; 
Check-in gratuito online ida e volta; Documentação e atendimento personalizado; Entrega de 
documentação de viagem em mão, sempre que necessário; Desconto de 6% em programas 
de lazer de catálogos e desconto de 8% em programa de lazer de produto próprio (exclui-se 
suplementos de partida, taxas de combustível, taxas de aeroporto e passagens aéreas em voos 
regulares ou low cost).

15% de desconto sobre a melhor tarifa disponível no site pousadas.pt; Oferta de tratamento Vip no 
quarto, à chegada; Oferta do alojamento das crianças (até aos 12 anos, na tipologia possível, máximo 
de 2 crianças, mediante a capacidade da tipologia de quarto reservada); Oferta de early check-in 
e late check-out, mediante disponibilidade; Upgrade para quarto de categoria superior, mediante 
disponibilidade; 10% de desconto em qualquer evento empresarial realizado numa Pousada de 
Portugal (desde que composto por um conjunto de serviços que compreendam aluguer de sala 
e F&B). Pousadas excluídas: unidades franchisadas (Alijó, Alvito, Angra do Heroísmo, Bragança, 
Belmonte, Condeixa, Valença e Ourém).

Acesso direto ao nível Plus do protocolo Turim Corporate. O nível Plus oferece as melhores tarifas 
disponíveis nos Turim Hotels e parque gratuito (nas unidades onde exista).

Desconto de 13% na adesão ao cartão Caixa Top - Vila Galé (cartão digital da responsabilidade 
da Vila Galé. Desconto calculado sobre a tarifa online publicada no site Vila Galé. O desconto 
incide sobre os serviços de alojamento e em qualquer regime disponível: pequeno-almoço, meia-
pensão ou tudo incluído); Desconto direto de 13% em serviços de bar, restauração, SPA e clubes de 
saúde, mesmo que o cliente não esteja hospedado num hotel Vila Galé; Condições preferenciais na 
reserva de grupos e eventos com salas de reunião e serviço de banquetes.

INFORMAÇÃO DE EMPRESAS

Oferta das 2 primeiras mensalidades da Licença Radar. A Licença Radar permite a consulta livre 
de relatórios de alerta para um conjunto pré-definido de NIF contratados, permitindo acompanhar 
diariamente as alterações e os movimentos ocorridos nos seus clientes, fornecedores, concorrentes 
e outros parceiros.

INFORMÁTICA

Desconto de 15% para clientes que adquiram produtos das gamas Professional e Executive 
(Logística, Contabilidade, Recursos Humanos, Ativos…); Acesso gratuito ao “Barómetro da 
Transformação Digital”, um assessment da PRIMAVERA destinado a identificar o estágio de 
digitalização das empresas.

Desconto de 15% em assistência informática (exceto material); Desconto de 15% em consultoria em 
segurança da informação.
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LAZER E CULTURA

Desconto de 10% no aluguer de espaços CCB e possibilidade de desenvolvimento de atividades 
conjuntas.

Descontos no aluguer: 10% no Grande e Pequeno Auditório e 15% em salas de reunião. Desconto 
de 20% para grupos em eventos culturais e de 10% na compra de vales presente Culturgest. 
Desenvolvimento de programas culturais, em contexto de patrocínio. Organização de exposição 
da Coleção CGD na sua empresa e de visita guiada aos bastidores da Culturgest.

Condições especiais: no aluguer de estúdios, organização de ações de team building corporate, 
gestão de eventos, organização de espetáculos, aulas privadas para empresas e ações de formação. 
Nas escolas Jazzy: redução de 10€ em todas as mensalidades nos planos 2 dias/semana e livre-
trânsito e oferta de 3 dias de aulas experimentais, a todos os colaboradores das empresas Caixa 
Top.

MOBILIDADE

Desconto de 30% sobre a melhor tarifa online diária para Portugal e 15% de desconto no resto do mundo; 
Possibilidade dos clientes Caixa Top aderirem ao cartão Preferred dando-lhes automaticamente o 
estatuto de membro Avis Preferred.

Condições especiais e acesso a descontos: 20% VOLVO V40 (renting 30%*) e 20% VOLVO V40 
CC; 12% VOLVO XC 40 (renting 19%*); 19% Nova VOLVO V60 e 10% Nova VOLVO V60 T8; 12% Novo 
XC60 não T8 (renting 18%*) e 15% Novo XC60 T8; 20% VOLVO V90/S90 não T8 (renting 24%*) e 
19% VOLVO V90/S90; 16% VOLVO V90 Cross Country; 15% VOLVO XC90 (renting 20%*). 
*Renting em parceria com a Locarent.

QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO

Possibilidade de participação em condições especiais nos programas da AESE Business School: 
PADE – Programa de Alta Direção de Empresas, PDE – Programa de Direção de Empresas, GMP 
– General Management Program, PGL – Programa de Gestão e Liderança, Executive MBA AESE 
e Short Focused Programs; Desconto de 10% (não acumula com outros descontos/condições); 
Prioridade na inscrição e processo de inscrição acelerado.

Na admissão de Membro, o FAE admite por um período experimental de 6 meses sem custos, 
administradores e gestores de primeira linha dos seus clientes Caixa Top. Efetue o pedido de 
admissão de novo membro, através do preenchimento do formulário disponível no site gestores . 
pt / associados, indicando como proponente Caixa Top.

Condições preferenciais: Academia Caixa Top - acesso ao programa “Caixa Top Negociação, 
Vendas e Comunicação”, em qualquer ponto do país do território continental; Acesso a um diploma 
“Caixa Top Negociação, Vendas e Comunicação” para cada participante; Acesso a um diploma 
empresarial “Caixa Top Negociação, Vendas e Comunicação” para a empresa (se participarem 
pelo menos 3 pessoas).

Condições e preços preferenciais no âmbito: Cursos de alta gestão e cursos breves para gestores 
de topo, ministrados pela UNAVE - Associação para a Formação Profissional e Investigação da 
UA; Serviços de planeamento estratégico e compensação do mérito; Serviços de reconfiguração/
transformação digital das instituições parceiras, conceção/disponibilização de plataformas e 
soluções informáticas; Espaços para conferências/congressos; Serviços dos laboratórios e do 
“Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro”.

Condições preferenciais: Disponibilização de formação avançada ou intermédia (formação in-
situ ou na Universidade do Minho), específica ou enquadrada na oferta formativa disponibilizada 
pela Universidade*; Possibilidade de desenvolvimento e criação de programas formativos em 
parceria entre a Universidade e as empresas Caixa Top; Possibilidade de frequência de unidades 
curriculares e seminários no âmbito da oferta formativa disponível; As condições preferenciais 
referidas incluem o desenho à medida de programas de formação para necessidades específicas 
de uma empresa ou conjunto de empresas Caixa Top e/ou a aplicação de valores diferenciados às 
ações de formação e de prestação de serviços especializados acima mencionados. 
*Escola de Ciências, Escola de Direito, Escola de Economia e Gestão, Escola de Engenharia, Escola 
de Medicina, Escola de Psicologia, Escola Superior de Enfermagem, Instituto de Letras e Ciências 
Humanas.



Caixa. Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

SAÚDE, HIGIENE NO TRABALHO, SEGURANÇA

Descontos de 3% em serviços de vigilância humana, 5% em serviços de vigilância integrada e 15% 
em serviços de vigilância eletrónica (sistemas CCTV, intrusão, incêndio e controlo de acessos). 
Oferta de serviços de consultoria de segurança (mediante aprovação prévia).

Auditoria de segurança gratuita às instalações dos clientes Caixa Top; 30% de desconto em 
serviços de consultadoria de segurança; 20% de desconto em sistemas de CCTV, intrusão e 
incêndio; 5% de desconto adicional sobre a melhor tarifa disponível em serviços Grupo 8 alarmes; 
2% de desconto adicional sobre a melhor tarifa disponível em serviços de vigilância humana, no 
momento da adjudicação.

Desconto de 20% em todas as formações; Desconto de 15% em serviços de saúde e segurança 
no trabalho; Oferta de 3 horas de formação em saúde e segurança no trabalho como prémio de 
assinatura de contrato para empresas com mais de 30 colaboradores; Oferta de avaliação do 
ambiente térmico (humidade e temperatura).

SERVIÇOS

Condições vantajosas diretas na adesão a serviços de comunicações, em pacotes com Internet, TV, 
Voz Fixa, Voz Móvel e funcionalidades de Central Telefónica. Saiba também que outros serviços e 
soluções a Altice Empresas tem para a sua empresa, em diferentes áreas de atuação - Cloud, Data 
Center, Segurança, IoT e Mobilidade. Mais informações deixe o seu contacto em altice-empresas.
pt/pedido-contacto-parceria-caixa-geral-de-depositos

Condições preferenciais na experimentação de soluções CTT: Cedência de espaço em lojas CTT 
para promoção e divulgação de produtos; Selos e postais personalizados para comunicação 
física com clientes; Solução integrada para conceção de campanhas de comunicação, incluindo 
segmentação, criatividade, envio de sms e email marketing, correio endereçado publicitário e 
drop-mail (folhetos); Logística e distribuição; Soluções de pagamentos; Realização de 2 workshops 
temáticos para apresentação do contributo dos CTT para a eficiência e eficácia das empresas 
Caixa Top; Convites para eventos organizados e patrocinados pelos CTT.

Condições mais vantajosas no preço de energia eléctrica, gás natural e serviços de eficiência 
energética. Linha de atendimento dedicada e especializada, garantindo um serviço personalizado 
e a melhor tarifa para o perfil de consumo de cada empresa.

Recuperação de faturas em atraso em Portugal e no Estrangeiro, através de uma empresa 
especializada. Descontos de 50% no fee de adesão válido por 12 meses (valor Caixa Top: 200€/
PVP: 400 €). Desconto de 1 p.p na tabela de comissões aplicáveis no mercado nacional. Serviços 
de gestão de faturação e cobranças internacionais disponíveis sob consulta. Acesso online à 
plataforma Dcon, para colocar os processos e consultar o ponto de situação em tempo real. 

TRANSPORTES

Desconto de 20% no serviço urgente de distribuição à palete em Portugal e de 5% no Resto da 
Europa; 
Desconto de 10% no serviço de transporte primário (ponto a ponto) em Portugal; Desconto de 
30% nos serviços de logística em Portugal (armazenagem, manuseamento e serviços de valor 
acrescentado).

Para usufruir destas condições, contacte diretamente as empresas parceiras, referindo que é cliente Caixa Top.

Não pode ser imputada à Caixa qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo 
Programa Parcerias Caixa TOP e as Empresas Parceiras.


