
                                                                         

 

 
 

ANEXO II  

Relação entre o GCA e as Associadas da ACIST 

 
Condições base de adesão ao Protocolo CA:  
 

 Abertura de uma Conta D.O. Empresas no CA; 

 Subscrição de meios de pagamento (cartão de débito); 

 Adesão e activação do On-line Empresas (sem custos de adesão); 

 Pagamento/domiciliação de Ordenados; 

 Domiciliação de despesas periódicas;  

 Pagamento a Fornecedores através da conta aberta no GCA.  

 
As condições preferenciais na constituição de produtos da oferta gerida pelo GCA e no âmbito do 
presente protocolo, são as seguidamente detalhadas: 
 
 

Gestão do Dia-a-dia 

Disponibilizamos um conjunto de produtos e serviços para uma gestão eficaz da tesouraria.

 
1. Conta Depósito à Ordem Empresa  

 Isenção da Comissão de Manutenção da Conta DO Empresas (Conta Negócios); 
 Oferta de 1ª Caderneta ou Extracto; 
 Oferta da adesão ao Crédito Agrícola On-Line; 
 Oferta de 1º Módulos de 10 cheques cruzados no 1º ano; 
 Isenção de Custos de Transferência Inter e Intra Bancárias, através do serviço On-Line; 
 Isenção de custos associados a domiciliação de pagamentos pontuais e periódicos. 

 
2. Cartões Débito e Crédito   

 Cartão de Débito; 
 Cartão de Crédito - Com oferta da comissão da disponibilização de um Cartão de Débito para 

o 1º e 2º titulares da conta para o 1º ano;  
 Cartão Clube A Débito – Desconto de 50% na comissão de disponibilização de um Cartão de 

Débito se Associado do Crédito Agrícola;  
 Cartão de Crédito Clube A – Com oferta da comissão da disponibilização de um Cartão de 

Crédito para o 1º e 2º titulares da conta se Associado do Crédito Agrícola. 
 

 
3. Cartão Buffet 

 Cartão bancário pré-pago que serve para as Empresas efectuarem o pagamento do subsídio 
de alimentação aos seus Colaboradores, usufruindo ambos de benefícios fiscais em sede de 
TSU e IRS.  

 Preçário em vigor: 
 Empresa - Comissão de inactividade €10,00, comissão sobre carregamentos €1,00; 
 Titular do cartão: 

– Isenção de Comissão de Gestão*; 
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- Comissão de Substituição do Cartão €5,00 em caso de perda. 
 

* Caso o Cartão Buffet esteja inactivo durante 6 meses consecutivos, será cobrado a comissão de gestão de 
€2,50. 

 

4. On-Line incluindo os seguintes serviços associados: 
 Pagamentos de Ordenados; 
 Pagamento a Fornecedores; 
 Pagamentos ao Estado; 
 Transferências; 
 Entidade de Pagamento de Serviços/Compras; 
 Domiciliação de Pagamentos; 
 Sistema Débitos Directos. 

 
 

5. CA Mobile Empresas, disponível através de aplicações móveis (APP) personalizadas para os 
três principais sistemas operativos de dispositivos móveis:  

 iOS  
 Google Android™  
 Microsoft Windows® Phone  

  
Funcionalidades Disponíveis 
Consultas 

 Posição Integrada; 
 Saldos, Movimentos, IBAN (NIB); 
 Contactos; 
 Agências Crédito Agrícola; 
 Operações; 
 Autorizar Operações; 
 Transferências;  
 Pagamentos de Serviços; 
 Carregamentos de telemóveis. 

 Vantagens 

 Mobilidade – Realizar operações financeiras em qualquer lugar; 
 Comodidade – Aceder às contas da sua Empresa através de um dispositivo móvel; 
 Serviço gratuito – Sem custos de adesão ou instalação. 

 
6. Terminal de Pagamento Automático – TPA 

 
 Isenção da Comissão de instalação; 
 Renda Mensal – 15€; 

Acordo VISA / Mastercard DÉBITO Tarifa de Serviço 

Cartões Particulares (Consumer) 0,35% 

Cartões Empresas (Commercial) 0,95% 

Acordo VISA / Mastercard Crédito Tarifa de Serviço 

Cartões Particulares (Consumer) 0,45% 

Cartões Empresas (Commercial) 1,55% 
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Financiamento 

Dispomos um conjunto de soluções de apoio à actividade da sua Empresa e de financiamento 
dos seus investimentos. 
 
 
 
Financiamento de Curto prazo 

Objectivos: Visa fazer face às necessidades normais da actividade/tesouraria do ENI/Empresa. 

 

1. Crédito à Tesouraria para fazer face às necessidades normais da actividade/tesouraria da sua 

Empresa. 

 

CA Tesouraria é uma solução de gestão de pagamentos, simples e inovadora, que lhe permite 

efectuar a gestão dos seus pagamentos, assegurando aos seus fornecedores o recebimento na 

data de vencimento, dando-lhes a possibilidade de antecipar fundos. 

 Taxa de Juro: Euribor a 12M + Spread* - Bonificação**; 

 Tranches mínimas: 5,00%; 

 Desconto de 10% nas Comissões de Abertura (Custos de Contrato); 

 Garantias – Com ou sem Hipoteca. 

 

 

 

Contas Correntes Caucionadas 

 Taxa de Juro: Euribor a 12M + Spread* - Bonificação**; 

 Tranches mínimas: 5,00%; 

 Desconto de 10% nas Comissões de Abertura (Custos de Contrato); 

 Garantias – Com ou sem Hipoteca. 

 

 Garantias Prestadas 

 Desconto de 10% nas Comissões de Abertura. 

 

 

O IVA na Hora  
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Um produto de crédito destinado à antecipação dos reembolsos do IVA, que permite o adiantamento 

até 100% dos reembolsos de IVA apresentados à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), até um ano, 

com possibilidade de pagamento de juros e capital no final do prazo. 

 

Principais características do Crédito de Curto Prazo IVA na Hora: 

• Até 100% do montante de reembolso apresentado para adiantamento;  

• Permite reembolsos sucessivos de IVA ou um único reembolso. 

  

 Utilização 

 Mediante pedido escrito da empresa, acompanhado da seguinte documentação: 

• Cópia da Declaração Periódica que suporta o pedido de reembolso de IVA; 

• Documento que confirme que o crédito do IVA correspondente ao pedido de reembolso a 

adiantar será efetudo na Conta de Depósitos à Ordem associada ao Limite; 

• Certidão que ateste que a empresa tem a sua situação tributária regularizada; 

• Outros documentos considerados relevantes para análise do risco de crédito. 

 

2. Crédito de Apoio ao desenvolvimento da Actividade  

Objectivos: Financiamento para Feiras Nacionais, Regionais e Locais. 

 Sub-Linha:  – Apoio ao desenvolvimento da Actividade; 

 Taxa de Juro: Euribor a 6 M + Spread a partir de 2,25% - Bonificação**; 

 Bonificação de 10% nas comissões de Abertura. 

Propõe-se a seguinte tabela de bonificação da taxa, em função dos produtos detidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: * Taxa de juro indexada à Euribor 12 M (Euribor 6 M ou 12 M no caso das Contas Correntes Caucionadas) 
acrescida de spread em função da análise do risco. 
 

 

Critérios Acumuláveis Bonificação**  
da Taxa 

Associado do Crédito Agrícola 0,15% 

Saldos Médios DO iguais ou superiores a € 10.000 0,05% 

Domiciliação dos Ordenados dos colaboradores (no mínimo 25%) 0,10% 

Cliente CA Seguros e/ou CA Vida no Valor mínimo de € 1.500/ano 0,10% 

Posse de 3 ou mais domiciliações de pagamentos 0,05% 

Saldo de Produtos de Poupança igual ou superior a € 25.000 0,05% 

Bonificação Máxima Acumulável 0,30% 
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Financiamento Médio e Longo Prazo 

Objectivos: Financiamento de médio e longo prazo para aquisição de imóveis, de equipamentos, 

efectivos pecuários e factores de produção, destinados ao investimento produtivo das empresas e 

empresários. 

 

1. Linha de Crédito ao Investimento 

 Taxa de Juro: Euribor a 6 M e 12 M + Spread* - Bonificação**; 

 Bonificação de 10% nas comissões de Abertura. 

 
 Condições para as Operações de Crédito1  
 
Todas as operações de Crédito poderão ser reembolsadas segundo o melhor plano que se adapte às 
exigências do negócio, permitindo assim flexibilidade de pagamentos e uma adaptação às 
necessidades de reembolso do empréstimo. 
 
Propõe-se a seguinte tabela de bonificação da taxa, em função dos produtos detidos: 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: * Taxa de juro indexada à Euribor 12 M (Euribor 6 M ou 12 M no caso das Contas Correntes Caucionadas) 
acrescida de spread em função da análise do risco. 
 
 

2. Crédito Especializado – Leasing 

2.1. Leasing Mobiliário – Financiamento de bens móveis (viaturas automóveis, equipamentos – 

incluindo os agrícolas). 

 

2.1.1. Viaturas Automóveis  

                                                 
1 Qualquer modalidade de crédito estará sujeita a uma apreciação rigorosa de análise de risco, reservando-se a(s) Caixa(s) de 
Crédito Agrícola Mútuo ao direito de recusar qualquer operação ou aceitar condições diferentes daquelas previstas no presente 
protocolo. 

 
 

Critérios Acumuláveis Bonificação**  
da Taxa 

Associado do Crédito Agrícola 0,15% 

Saldos Médios DO iguais ou superiores a € 10.000 0,05% 

Domiciliação dos Ordenados dos colaboradores (no mínimo 25%) 0,10% 

Cliente CA Seguros e/ou CA Vida no Valor mínimo de € 1.500/ano 0,10% 

Posse de 3 ou mais domiciliações de pagamentos 0,05% 

Saldo de Produtos de Poupança igual ou superior a € 25.000 0,05% 

Bonificação Máxima Acumulável 0,30% 
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Condições preferenciais: 
• Prazo: até 84 meses;  
• Valor Residual: <= 10%;  
• Entrada Inicial: >= 10%;  
• Rendas: Constantes;  
• Taxa de juro: - Mínima - Euribor a 12 meses +spread a partir de 1,75%;  
• Comissões e despesas: Comissão de formalização – 50€. 

 
 
2.1.2. Outros Equipamentos  

Condições preferenciais: 
• Prazo máximo: até 60 meses;  
• Valor Residual: <=2%;  
• Entrada Inicial: >= 10%;  
• Rendas: Constantes;  
• Taxa de juro: - Mínima - Euribor a 12 meses +spread a partir de 3,625%;  
• Comissões e despesas: Comissão de formalização – redução de 10%.  

 
 
 
2.2. Leasing Imobiliário – Financiamento de bens imóveis (explorações agrícolas, 

instalação de agro-indústrias, armazéns, escritórios, espaços comerciais, etc.). 

Condições preferenciais: 
• Prazo máximo: até 240 meses;  
• Valor Residual: <= 20,00%;  
• Entrada Inicial: >= 10%;  
• Rendas: Contantes;  
• Taxa de juro:- Mínima - Euribor a 12 meses +spread a partir de 3,50%;  
• Comissões e despesas: Comissão de formalização – redução de 10%. 

O valor máximo a financiar não deverá ultrapassar o valor de aquisição, ficando condicionado ao valor 
de avalização e ao grau de cobertura mínimo de 130%. 
 
Notas: 

• As garantias serão as adequadas ao risco da operação podendo ser solicitadas outras garantias em 
função dos critérios da análise de risco da Caixa Agrícola;  

• Todo e qualquer crédito está sujeito análise de risco de acordo com os critérios em vigor em cada 
CCAM; 

• Recomendada a atribuição dos Spreads em função dos Ratings conforme tabelas de Taxas de Juro. 

 
 
3. Soluções de Financiamento CA Empresas 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, com um preçário diferenciado. 

 

Vantagens em ser líder com o CA: 

• Spreads bonificados;  
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• Preçário diferenciado;  

• Serviços financeiros com descontos;  

• Gestores que apoiam na Candidatura ao Estatuto PME Líder. 

 
4. Linhas de Crédito Protocoladas  

Protocolos de financiamento estabelecidos entre o Crédito Agrícola, entidades oficiais e 

Sociedades de Garantia Mútua, com o objectivo de promover a criação de negócios destinados 

aos vários sectores da actividade económica. 

 

• Linha de Crédito com as Sociedades de Garantia Mútua (SGM) para apoio ao 

Investimento e/ou Tesouraria das PME; 

• Linha de Crédito Capitalizar, para apoio as crescimento e desenvolvimento das empresas 

nacionais, na sua actividade comercial corrente, na implementação de novos investimento ou 

no apoio às exportações; 

• Programa Finicia – Eixo II, proporciona às Empresas de pequena dimensão recursos 

essenciais ao desenvolvimento da sua actividade nas fases iniciais do seu ciclo de visa, 

apoiando MPE, PME e ENI com menos de 4 anos de actividades; 

• Linha de Microcrédito com garantia FEI – Empréstimo de curto, médio ou longo prazo 

destinados a financiar a criação ou desenvolvimento de micro-negócios promovidos por micro-

empresas, preferencialmente ligadas à economia social, ou ENI com dificuldades de acesso ao 

crédito convencional, que empreguem pessoas que tenham estado desempregadas ou em 

risco de exclusão social.  

• Linha Microinvest - Destinadas ao financiamento de projectos que visem a criação de 

empresas, ou entrada de capital social numa empresa pré-existente, que sejam promovidos 

por destinatários do Programa devidamente certificados pelo IEFP. 

 

5. CA Soluções 2020 

 

O CA Soluções 2020 é um serviço integrado pensado pelo Crédito Agrícola para a concretização dos 

seus projetos de investimento aprovados no âmbito dos apoios do Portugal 2020, apoiando-o nas 

várias fazes do seu projecto: 

 

Na fase de candidatura de Projectos 

O processo de avaliação da candidatura dos seus projectos de investimento pode beneficiar da 

colaboração do Crédito Agrícola que, efectua a análise preliminar da vertente financeira, e 

incrementará o mérito da candidatura através da emissão de: 
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• Declaração de análise do financiamento 

• Declaração de intenção de financiamento 

 

Na fase de Execução 

Para a execução do Projeto de investimento, o Crédito Agrícola coloca à disposição diferentes soluções 

com o objectivo de satisfazer as diferentes necessidades de financiamento em cada fase do projeto. 

 

Financiamento dos capitais alheios do projeto 

Empréstimos de médio/longo prazo com montante, prazo, carência e spreads em função do projeto 

apresentado; 

• Linhas de crédito protocoladas - Linha de Crédito Capitalizar e outras soluções ajustadas 

às características do projecto; 

• Linhas especificas de suporte ao PDR 2020 e ao sector agrícola; 

• Linhas para investimento em eficiência energética na sua empresa; 

• Possibilidade de utilização de Garantias Mútuas. 

 

Apoio à Realização das Despesas 

Financiamento de curto prazo que permitirá fazer face ao pagamento das despesas até ao 

recebimento dos incentivos. 

 

Antecipação dos incentivos aprovados 

 Emissão de Garantias Bancárias para adiantamento e reembolso de incentivos. 

 

Montantes e prazos 

Os montantes dos financiamentos serão ajustados aos projetos e às necessidades de financiamento 

complementares aos incentivos e capitais próprios, com prazos até 10 anos e período de carência até 

2 anos. 

 

 

6. Trade Finance 

 

Oferecemos soluções adequadas à estratégia de internacionalização da sua empresa. A entrada em 

novos mercados e a conquista de novos clientes envolve diferentes riscos e necessidades de 

financiamento. Minimizar o risco e assegurar o financiamento adequado é a chave para o sucesso no 
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negócio internacional. O Crédito Agrícola oferece um conjunto de produtos e serviços especializados 

para viabilizar o seu negócio internacional, com condições preferenciais: 

• Financiamentos; 

• Desconto de Remessas de Exportação; 

• Adiantamento de Crédito Documentário à Exportação; 

• Pré-Financiamento à Exportação; 

• Financiamento à Importação; 

• Crédito ao Investimento; 

• Linhas de Crédito de Apoio à Exportação. 

 

 

Protecção 

Disponibilizamos soluções inovadoras de protecção para Empresas e Colaboradores, para 

que possa enfrentar com maior segurança os riscos e desafios decorrentes da sua 

actividade empresarial.  
 
Seguros CA para Protecção de Bens 
 

• CA Comércio e Serviços; 
• CA Responsabilidade Civil Empresarial; 
• CA Avaria de Máquinas; 
• CA Bens em Leasing; 
• CA Automóvel; 
• CA Energias Renováveis; 
 
Seguros CA para protecção dos Colaboradores da Empresa 
 
• CA Acidentes de Trabalho; 
• CA Acidentes Pessoais; 
• CA Empresa Viva; 
• CA Pessoa Chave; 
• CA Protecção Família; 
• CA Saúde; 
• CA CliniCard. 
 
Nota: Oferta da melhor cotação nos Seguros Reais à data da subscrição pelos beneficiários do 
Protocolo. 

Garantias para os créditos a contratar: 

 Aval dos Sócios e cônjuges; 

 Hipoteca de imóvel adquirido com o investimento; 

 Hipoteca de veículo (automóvel, camião, carrinhas), designadamente dos adquiridos com o 

investimento/financiamento; 
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 Penhor mercantil de equipamentos e outros móveis, designadamente dos adquiridos com o 

investimento/financiamento; 

 Outras Garantias Adequadas. 

Nota: As garantias serão as adequadas ao risco da operação podendo ser solicitadas outras garantias em função 

dos critérios da análise de risco da Caixa Agrícola. 

Todas as operações de financiamento estão sujeitas a análise de risco de acordo com os critérios em vigor na 

CCAM. 


