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Quem Somos



 O Grupo Crédito Agrícola é um Grupo Financeiro de âmbito nacional,    integrado por um vasto 

número de bancos locais – Caixas Agrícolas – e    por empresas especializadas, tendo como estrutura 

central a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo;

 81 Caixas de Crédito Agrícola, detentoras de cerca de 700 Agências em todo o território nacional. 

Quem somos04



05 Quem somos – Implantação CA

Rede nacional de 700 Agências;

Mais de 400 mil Associados;

Mais de 1,6 Milhões de Clientes;

Relação com mais de 3 Milhões de particulares;

Várias centenas de milhar de Empresas Clientes.



06 Valores e posicionamento do Crédito Agrícola

Relação de proximidade e confiança com os Clientes;

Conhecimento dos mercados onde está inserido;

Flexibilidade e rapidez de resposta (decisores locais);

Contributo para o desenvolvimento económico e    
social das localidades e regiões onde está inserido;

Único Banco Nacional Cooperativo.



07 Grupo Crédito Agrícola



08 A confiança dos nossos Clientes é o nosso melhor prémio

• Grupo Crédito Agrícola recebeu 9

distinções em 2018 por diversas

entidades nas áreas de Banca, Seguros

e Fundos de Investimento.

• A solidez do Grupo e os valores

cooperativistas, nomeadamente a

proximidade, estão na base destas

distinções.



Soluções para Empresários e Empresas
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10 Soluções Crédito Agrícola
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13 Protocolo com a CPPME e os seus Associados

O Crédito Agrícola e a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) 

assinaram um protocolo com vista a estabelecer os termos de cooperação e condições preferenciais 

entre as duas entidades. 

O protocolo surge no âmbito da aposta do Crédito Agrícola no apoio às Empresas que vem sublinhar o 

papel importante no desenvolvimento económico no País.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Gestão do dia-a-dia

• Conta DO Empresas

• On-Line Empresas – gratuito;

• CA Mobile Empresas – gratuito;

• Transferências Bancárias nacionais e internacionais (SEPA) através On-line

Empresas – gratuito;

• Domiciliação de pagamentos (água, luz, comunicações, etc…) – gratuito.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Gestão do dia-a-dia

• Cartão Visa Electron de Débito;

• Cartão de Crédito - Com oferta da 1.ª anuidade para todos os titulares no 1º

ano;

• Cartão Clube A Crédito;

• Cartão CA Buffet:

• permite ao Empresário ou Empresa efectuar o pagamento do

subsídio de alimentação aos seus Colaboradores, usufruindo ambos

de benefícios fiscais em sede de TSU e IRS;

• Isenção de Comissão de Gestão.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Gestão do dia-a-dia

Terminais de pagamento Automático (TPA) – CA@Companhia

• Oferta do Custo de Adesão;

• Isenção da Comissão Mínima Trimestral;

• Preçário Competitivo;

• Rapidez na disponibilização do Serviço;

• Tecnologia inovadora e mais segura – leitura de cartões com Chip.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Financiamento

Curto Prazo (até 1 ano) - para fazer face às necessidades normais da

Tesouraria/Actividade da Empresa / ENI.

• Crédito à Tesouraria

 Conta Corrente Caucionada Empresas

 CA Tesouraria

• Crédito à Actividade

Condições:

Taxas de Juro Competitivas / Bonificações;

Desconto em comissões de abertura.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Financiamento

Médio e Longo Prazo (> 1 ano) - para investimento na aquisição de imóveis, de

equipamento e factores de produção, destinados ao investimento produtivo:

• Crédito ao Investimento

• LC Energias Renováveis

Condições:

• Taxas de Juro Competitivas / Bonificações;

• Desconto em comissões de abertura.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Negócio Internacional

• Remessas Documentárias;

• Cartas de Crédito;

• Financiamento Externo;

• Seguros de Crédito e de Mercadorias Transportadas;

• Rede de parceiros com soluções e benefícios para apoiar na

Exportação e na Importação.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Crédito Especializado

• Leasing Mobiliário:

 Viaturas Automóveis;

 Outros Equipamentos.

• Leasing Imobiliário:

 Compra de espaços comerciais, armazéns, etc.



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Protecção de pessoas

Seguros VIDA e FUNDOS de PENSÕES

Solução CA NEGÓCIOS, inovadora e personalizada que assegura protecção aos seus

Colaboradores e responde às necessidades de protecção e crescimento do seu

Negócio.

• CA Corporate;

• CA Empresa Viva;

• CA Pessoa Chave e CA Pessoa Chave (Crédito);

• Fundos de Pensões



Protocolo com a CPPME e os seus Associados
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Protecção do património e saúde

Seguros Reais Não Vida

• CA Multirriscos;

• CA Acidentes Pessoais;

• CA Automóvel;

• CA Incêndio;

Oferta da melhor cotação nos Seguros Reais à data da subscrição pelos beneficiários.

• CA Responsabilidade Civil Exploração;

• CA Energias Renováveis.

• CA Acidentes de Trabalho;

• CA Saúde;

• CA CliniCard.

http://www.creditoagricola.pt/CAI/Empresas/Seguros/NaoVida/ResponsabilidadeCivil/
http://www.creditoagricola.pt/CAI/Empresas/Seguros/NaoVida/AcidentesDoenca/
http://www.creditoagricola.pt/CAI/Empresas/Seguros/NaoVida/PatrimoniaisDiversos/
http://www.creditoagricola.pt/CAI/Empresas/Seguros/NaoVida/Automovel/
http://www.creditoagricola.pt/CAI/Empresas/Seguros/Vida/ProteccaoVida/CAEmpresaViva/
http://www.creditoagricola.pt/CAI/Empresas/Seguros/Vida/ProteccaoVida/CAPessoaChave/


23 Outras Soluções CA

Soluções CA Empresa Premium
Disponibilizamos às Empresas que tenham o estatuto PME Excelência e/ou PME Líder, soluções de financiamento de

curto prazo e gestão de tesouraria, de apoio à gestão corrente e do investimento, linhas de crédito comerciais e

protocoladas, seguros e serviços de Banca à distância.

Vantagens:

 Spreads bonificados;

 Preçário diferenciado;

 Gestores que apoiam as Empresas na Candidatura ao Estatuto PME Líder e PME Excelência.



Outras Soluções CA
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Linhas de Crédito Protocoladas - Soluções de financiamento vantajosas, nas quais o

Estado partilha o risco com Sociedades de Capital de Risco, Sociedades de Garantia

Mútua e instituições bancárias.

• Linhas que se adaptam a cada projecto;

• Melhores condições de financiamento;

• Mais e melhores garantias;

• Mais viabilidade para o projecto de investimento.



Outras Soluções CA
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26 Espaço 2020

O serviço integrado CA Soluções 2020 do Crédito Agrícola foi pensado para promover a concretização dos seus 

projectos de investimento no âmbito dos programas de apoio comunitários do Portugal 2020, apoiando-o nas 

várias fases do seu projecto:

Na fase de candidatura de Projectos

Para garantir um maior mérito da candidatura do seu projecto de investimento, escolha o Crédito Agrícola como seu 

parceiro de referência e beneficie de:

• Análise preliminar da viabilidade financeira do projecto; 

• Rede de parceiros aptos a prestar o apoio especializado de consultoria financeira, em território nacional; 

• Emissão de Carta de Análise do Financiamento e Capacidade Financeira; 

• Emissão de Carta de Intenção de Financiamento.



27 Espaço 2020

Na fase de Execução de Projectos

Para a execução do Projecto de investimento, o Crédito Agrícola dispõe de soluções que 

satisfazem as diferentes necessidades de financiamento, qualquer que seja a área de 

actividade do seu negócio.

• Financiamento dos capitais alheios do projecto;

• Garantias Bancárias para recebimento antecipado dos incentivos aprovados;

• Apoio à Realização das Despesas para fazer face ao pagamento das despesas e início dos    

investimentos até ao recebimento dos incentivos.



Boas práticas 
Crédito Bancário



29 Solicitação de Crédito

No caso da opção da cobertura do financiamento do projecto passar a recorrer do Crédito Bancário.

• Identificação mutuário com documentação de suporte (exemplo: Carta de pedido de Financiamento);

• Tipo de operação;

• Finalidade;

• Montante;

• Prazo;

• Período de carência;

• Utilização;

• Taxa de juro;

• Periodicidade de pagamento de capital e juros;

• Garantias (aval pessoal, hipoteca, penhor, sociedade de garantia mútua, etc);

• Plano de negócio.



30 Plano de Negócio

No caso da opção da cobertura do financiamento do projecto passar a recorrer do Crédito Bancário.

• Informação pessoal (exemplo Curriculum Vitae, Histórico do promotor, etc);

• Informação empresa;

• Apresentação do negócio;

• Análise do mercado;

• Prospecção de mercado;

• Plano de marketing;

• Caracterização do produto;

• Preço;

• Distribuição;

• Promoção;



31 Plano de Negócio

• Estudo económico e financeiro, contendo a seguinte informação:

 Mapa de viabilidade do negócio para o período de investimento/projecto;

 Mapa de cobertura de investimento (% Capitais Próprios e % Capitais Alheios);

 Mapa de cobertura do serviço de dívida (fluxos financeiros que o negócio liberta serem suficientes para a cobertura da

prestação do crédito bancários (Capital + Juros) e ainda gerar lucro para o Empresário.



32 Questão

Porque é que Crédito Agrícola deverá apoiar o Financiamento ao Projecto?

• Acreditar no seu Negócio;

• Experiência no Sector / Actividade;

• Fluxos financeiros expectáveis que o negócio liberte;

• Conforto na garantias prestadas;

• Que contrapartidas/envolvimento posso oferecer para melhorar a notação de Risco de Crédito.





Direcção de Marketing Estratégico

Obrigado.


