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Com cerca de 700 Agências em todo o território nacional, mais de 400 mil Associados e mais de 1 milhão de Clientes, 

o Crédito Agrícola é uma instituição cooperativa centenária que se afirma no mercado português como um dos  

principais Grupos Financeiros.

O Grupo Crédito Agrícola harmoniza as suas origens com a visão contemporânea de uma instituição financeira  

de oferta universal e que pratica banca de relação e proximidade com os seus Clientes.

Orgulhamo-nos de dar um contributo único para o desenvolvimento económico e social de muitas regiões do país,  

de satisfazer a globalidade das necessidades financeiras dos nossos Associados e Clientes e de gerar benefícios para 

as comunidades onde nos inserimos.

A confortável situação de liquidez, espelhada num rácio de transformação inferior a 90% e a robusta solvabilidade 

constatada, pelo rácio Core Tier 1 na ordem dos 12%, são indicadores que conferem ao Crédito Agrícola uma forte 

solidez financeira e um significativo potencial de crescimento sustentável no mercado bancário.

O Grupo Crédito Agrícola é o parceiro ideal para o desenvolvimento do seu negócio e para a sua expansão além- 

-fronteiras.

Estamos à sua disposição em qualquer Agência do Crédito Agrícola.

Visite-nos.
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2012
Caixas Associadas: 84 

Agências: 686

Associados: 400.000

Total de Clientes: 1.200.000

Nº de Colaboradores: 4.340
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CA SEGUROS – Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Ramos Reais, S.A.

É a Seguradora dos Ramos Não Vida do Grupo Crédito Agrícola que oferece soluções – produtos e serviços de Seguros 

Não Vida – para protecção e segurança dos Associados e Clientes das Caixas Agrícolas num conceito de BancaSeguros.

A CA Seguros assume-se como uma empresa vocacionada para o serviço ao Cliente e que através de um atendimento 

permanente e personalizado, nas Agências das Caixas Agrícolas, dispõe de soluções adequadas às exigências de segurança 

e protecção dos seus Clientes.

CA vIDA – Crédito Agrícola vida - Companhia de Seguros, S.A.

É a Companhia de Seguros do Ramo Vida do Grupo CA. Tem como missão a salvaguarda do património dos Clientes, apoiando 

os mesmos e a família não só nos momentos difíceis, mas também no investimento das suas poupanças. Disponibiliza soluções 

de seguros de risco de vida, capitalização e fundos de pensões, tendo como linha  orientadora a protecção do Cliente em todas 

as fases da sua vida.

CA GEST – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

É a empresa do Grupo que tem por objectivo principal a actividade de gestão de Organismos de Investimento Colectivo e a 

gestão discricionária e individualizada de carteiras por conta de outrem, compreendendo diferentes modalidades de 

investimento e dirigido a Clientes particulares, institucionais ou corporate.

CA CONSUlT – Assessoria Financeira e de Gestão, S.A.

É a empresa especializada em Banca de Negócios do Grupo Crédito Agrícola e encontra-se especialmente vocacionada para  

a prestação de serviços de Assessoria Financeira e de Gestão  às Empresas e Entidades Públicas. 

O âmbito geográfico de actuação da Banca de Negócios do Crédito Agrícola é global, com ênfase em países com elevada  

expressão na diplomacia económica ibérica e europeia e nos países de raiz lusófona (PALOP e Brasil).

CA Finance – Gestão de Activos (I.F.I.), S.A.

É uma IFI em Cabo Verde, especializada na gestão de activos. Coloca à disposição de Clientes institucionais e particulares 

serviços especializados de gestão de activos financeiros, totalmente personalizados, assegurando uma informação permanente: 

gestão de carteiras de investidores institucionais; gestão de carteiras de investidores particulares (carteiras de investimento 

directo; carteiras de Fundos de Investimento Mobiliários); gestão de Fundos de PrivateEquity e Capital de Risco, em estreita 

colaboração com a CA Consult; gestão de Fundos de Investimento Imobiliário.
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Sucursal Financeira Exterior de Cabo verde

A Sucursal Financeira Exterior de Cabo Verde é a estrutura preferencial do Grupo Crédito Agrícola para actuar na oferta 

de produtos e serviços ao segmento específico dos não residentes em geral, e dos emigrantes portugueses em particular.

Contactos
Av. Cidade de Lisboa

Ed. Punto di Encontro, Cidade da Praia – Cabo Verde

Telefone: +238 261 61 60 | Fax: +238 261 61 44

Email: ca.sfe@cvtelecom.cv

Filial

CA Finance – Gestão de Activos (I.F.I.), Sociedade Unipessoal, S.A. República de Cabo Verde

Av. Cidade de Lisboa, Edifício Punto di Encontro, 2.o Fte Várzea, Cidade da Praia

Telefone: +238 261 61 60 | Fax: +238 261 61 44

Email: jbramos@cvtelecom.cv

Escritórios de Representações

França luxemburgo
95, Rue de la Boetie 75008 Paris 29, Rue de la Gare, L – 3237 Bettembourg

Telefone: +33 1 42253070 Telefone: +352 26500360 | Telemóvel: +352 621 222 622

Email: ca.er.paris@creditoagricola.fr Email: ca.er.luxemburgo@creditoagricola.lu

Colaboradores Externos

Contamos ainda com representantes no estrangeiro, nomeadamente na Suíça (Zurique, Genebra); Alemanha (Dortmund) 

e Bélgica (Bruxelas). 

linha Directa Internacional

+800 11 17 11 17

Atendimento 24h por dia. Personalizado de 2.a a 6.a feira das 8h30 às 23h30 e Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h.
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O Grupo Crédito Agrícola oferece 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 negócio 

internacional. O Crédito Agrícola oferece um conjunto de produtos e serviços especializados para o apoiar  além-fronteiras:

• Pagamentos e Recebimentos Internacionais
Participamos nos principais sistemas de pagamento internacionais e dispomos de uma vasta rede de  correspondentes 

que permitem efectuar e receber pagamentos de diversas formas:

• Emissão e Recepção de Transferências

As transferências são o meio mais rápido e seguro de realizar e receber pagamentos.

• Débitos Directos

O sistema interbancário de cobranças automáticas está agora disponível ao nível europeu para os países aderentes 

à SEPA.

• Cheques sobre o Estrangeiro

Para os Clientes que preferem um meio de pagamento mais tradicional, o CA assegura a cobrança e emissão de cheques. 

Os pagamentos podem ainda ser efectuados pelos meios electrónicos para uma maior segurança.

• Remessas Documentárias de Exportação
Aumente a garantia de cobranças das suas exportações sempre que tenha confiança no importador. O Crédito Agrícola 

envia por si os documentos (financeiros e/ou comerciais) ao Banco do importador que os entregará nas condições 

estipuladas pelo exportador.

• Créditos Documentários de Exportação
Exporte com a garantia do pagamento assumido pelo Banco do importador. O Crédito Agrícola pode ainda confirmar 

o crédito para ter toda a segurança.

• Garantias e Avales Bancários
Através de Garantia ou Aval prestado pelo Banco do importador, a sua empresa tem mais segurança de pagamento 

e maior facilidade no acesso ao crédito.
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• Financiamentos:
• Desconto de Remessas de Exportação

• Adiantamento de Crédito Documentário à Exportação

• Pré-Financiamento à Exportação

• Financiamento à Importação

• Crédito ao Investimento para:

– Projectos de Investimento ou

– Investimentos Financeiros

• Linhas de Crédito de Apoio à Exportação

• Cobertura do Risco Cambial
As variações desfavoráveis de taxa de câmbio podem afectar a rentabilidade do seu negócio, agravando os custos 

das importações e reduzindo as receitas de exportação. Com as nossas soluções pode limitar ou anular o risco cambial 

associado a pagamentos e recebimentos resultantes de transacções comerciais com o estrangeiro.

• Operações Cambiais à vista

• Operações Cambiais a prazo.

• Apoio Especializado
O CA disponibiliza apoio especializado para o ajudar a encontrar a solução que melhor se adapta ao seu negócio.
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Depósitos à Ordem

Serviços

Conta à Ordem Empresas
É a conta que permite fazer a gestão corrente das disponibilidades da sua empresa com liquidez total e que oferece diversas 

vantagens, tais como flexibilidade de movimentação através de cheques, cartões e ordens de pagamento.

Conta Negócio
É uma Conta de Depósitos à Ordem, especialmente vocacionada para as Empresas e Empresários em Nome Individual. 

Além de ser remunerada por escalões, também possibilita ter acesso a uma facilidade de descoberto, que lhe permite cobrir  

necessidades pontuais de tesouraria e proporcionar uma gestão quotidiana do seu negócio.

Nota: Os juros devedores da facilidade de descoberto são calculados e debitados mensalmente. Base de cálculo dos juros 

é de 360 dias, sem arredondamento. Taxa anual efectiva (TAE) de 17,227% para uma TAN de 16,00% e um limite máximo  

de € 3.000,00, integralmente utilizado pelo prazo de 12 meses (taxa calculada pressupondo a utilização integral do limite  

de descoberto durante o prazo autorizado, o pagamento de juros mensais, a liquidação de todo o capital no termo).  

Conta isenta de comissão de abertura e de renovação.

On-line Empresas
Realize a gestão financeira da sua Empresa com total comodidade, segurança, rapidez e simplicidade.

Ao utilizar o Serviço On-Line Empresas e através de um único acesso, passa a realizar todo um vasto leque de operações 

financeiras, tais como:

Transferências

• Entre Contas CA, Interbancárias e Internacionais.

Gestão de Ficheiros

• Pagamento de Ordenados – Simplifique o final do mês, reduzindo as tarefas administrativas e de tesouraria;

• Pagamento a Fornecedores – Regularize facilmente os compromissos assumidos com os seus fornecedores;

•  SDD - Sistema de Débito Directos – Rentabilize o seu tempo, centralizando a totalidade das suas cobranças 

no Crédito Agrícola.
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pagamento de Serviços ao Estado e Sector público

Reforço de Aplicações de Depósitos a Prazo

Requisição de Cheques

Consultas

• Posição Integrada;

• Saldos, Movimentos, NIB e Operações de Baixo Valor;

• Empréstimos;

• Cartões de crédito e débito – Extractos e Operações;

• Aplicações.

Agendamento de pagamentos e Transferências

Gestão do Serviço – Opção que permite consultar as suas operações e personalizar a sua adesão.

vantagens:

Comodidade e Flexibilidade
• Possibilidade de aceder às contas da(s) empresa(s) em qualquer parte do Mundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Facilidade e Rapidez
• Possibilidade de gerir o seu quotidiano financeiro de forma rápida, cómoda, segura e com absoluta confidencialidade.

Preçário
•  A adesão ao On-line Empresas é gratuita. O utilizador beneficia de condições muito vantajosas na realização das operações.

Segurança e Confidencialidade
•  O Crédito Agrícola utiliza a mais avançada tecnologia de protecção de dados, complementado com as Chaves de Acesso 

(N.o de Adesão, Chave MultiCanal e Password) o Sistema de Autenticação Forte (SAF) por SMS Token.

Como aderir/aceder:

Para aderir ao serviço On-Line Empresas os representantes legais da empresa devem deslocar-se à Agência do Crédito 

Agrícola onde a(s) Conta(s) estão domiciliadas.

O acesso ao serviço On-Line Empresas é efectuado através da página institucional do Crédito Agrícola, na internet 

– www.creditoagricola.pt, devendo posteriormente seleccionar a opção EMPRESAS, para inserção dos códigos de acesso.
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Balcão 24
O Crédito Agrícola tem disponível para os seus Clientes, detentores de Cartões débito e crédito e cadernetas das contas 

à ordem e de poupança, a rede interna de ATM, denominada Balcão 24. É um serviço exclusivo para Clientes  

do Crédito Agrícola, que oferece o acesso a um leque de operações bancárias, com total facilidade,  comodidade e rapidez:

Disponibilidade

• 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Usabilidade

• Tem disponível a versão em inglês, basta que seleccione a bandeira disponível, antes de inserir o código PIN.

levantamentos

• Até ao montante de €500,00 dia e permite seleccionar o tipo de notas e a quantia que pretender.

Depósitos para Contas à Ordem e poupanças

•  Em maço até 40 notas (máximo de €12.500,00), com crédito imediato em conta e entrega de cheques para depósito,  

até 10 cheques de cada vez.

Consultas

•  Possibilidade de realizar um leque alargado de consultas de Contas à Ordem, Cartões de Crédito, Depósito a Prazo, 

Poupanças e Empréstimos.

Serviços de Apoio a pagamentos e Recebimentos
• Transferências

• Pagamento de Ordenados

• Pagamentos a Fornecedores

• Domiciliação de Pagamentos

• SDD – Sistema de Débitos Directos

• SEPA (Recebimento em Euros na Zona Euro)

• Serviço PS2

• Pagamentos ao Estado

• TPA - Terminal de Pagamento Automático
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Depósitos a Prazo

Fundos

Seguros de Capitalização

Bolsa

• Depósito a Prazo 100+
• Depósito a Prazo CA Aforro Crescente

• Depósito Super Crescente e Depósito Super Crescente Mais

• Depósito a Prazo Normal

• Depósito a Médio e Longo Prazo de Taxa Fixa

• CA Depósito Juros à Sua Medida

• CA Depósito Rende Já

• Fundos de Investimento Mobiliário

• Fundos de Investimento Imobiliário (abertos)

• Fundos de Pensões Empresas

• CA PPR

• CA Poupança Activa

Investimento e negociação nas principais bolsas europeias:

• Acções, Obrigações e Warrants

• Contratos de futuros sobre índices, taxas de juro, divisas, energia, metais e mercadorias

– Futuros sobre Azeite no Mercado de Futuros de Aceite de Oliva MFAO.
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Apoio à Tesouraria
Conta Corrente Caucionada
A forma mais flexível de gerir as necessidades de tesouraria da sua Empresa. O Crédito Agrícola atribui um limite de crédito por 

um prazo determinado, que pode ser utilizado de acordo com as necessidades da sua Empresa sem qualquer plano de amor-

tização pré-definido.

Facilidade de Descoberto
Operação de crédito resultante de uma facilidade concedida pelo Crédito Agrícola, na utilização da conta de Depósitos à Ordem, 

até um determinado montante, previamente aprovado. Destina-se a superar dificuldades momentâneas de tesouraria da sua 

Empresa, pelo que a sua concessão é efectuada, como regra, durante um curto período de tempo.

Desconto Comercial
É a forma imediata de gerir liquidez, antecipando receitas, mediante a apresentação a desconto de letras decorrentes 

de transacções comerciais da sua Empresa.

papel Comercial
Emissão de valores mobiliários representativos de dívida de prazo inferior a um ano ao abrigo de programas montados para 

o efeito, que constituem uma fonte de financiamento de curto prazo para as Empresas emitentes.
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Apoio ao Investimento
Assessoria financeira e de gestão
Apoio na preparação de planos de negócios, angariação de capital e dívida, assessoria em processo de fusões e aquisições, 

bem como nas áreas de organização, governação, marketing e distribuição.

Capital de Risco
Participação no capital de sociedades e sua manutenção por prazo acordado, com o objectivo de as financiar apoiando o seu 

desenvolvimento, nomeadamente as PME que operam na fileira do agronegócio.

Crédito ao Investimento
Operação de crédito a médio e longo prazo (superiores a 1 ano), que se destinam a financiar, com flexibilidade, projectos 

de investimento, de construção, de aquisição de edifícios, máquinas e equipamentos, usados no ciclo produtivo da sua 

Empresa.

leasing
• CA Leasing Automóvel

• CA Leasing de Equipamentos

• CA Leasing Mobiliário e Imobiliário

As empresas/empresários/profissionais liberais que pretendam adquirir ou construir um imóvel, renovar a frota automóvel 

ou o parque de máquinas encontrarão no leasing do Crédito Agrícola uma boa alternativa para o seu financiamento 

em termos de taxa de juro, prazo, bem como de seguro associado.
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Linhas de Crédito
Protocoladas
O Crédito Agrícola apoia activamente o crescimento da sua Empresa com Linhas de Crédito destinadas aos vários sectores 

económicos. 

linha de Crédito pRODER e pROMAR
Apoio a projectos de investimento do sector primário, em particular o agrícola, florestal e agro-industrial e pescas, com uma 

Linha de Crédito de 150 milhões de euros.

linha de Crédito pME Crescimento 2013
Apoio ao crescimento e desenvolvimento das PME, com um plafond global de 2.000 milhões de euros, repartido pelas Micro 

e Pequenas Empresas (400 milhões de euros ) e Linha Geral (1.600 milhões de euros).

Garantias Mútuas
Protocolos com as Sociedades de Garantia Mútua (SGM) com vista a apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME), 

Empresários em Nome Individual (ENI) e Jovens Agricultores em 1.a instalação.

pME líder
Parceria no quadro do Programa FINCRESCE, em colaboração com o IAPMEI e o Turismo de Portugal na divulgação 

e desenvolvimento de programas de apoio a empresas PME Líder e PME Excelência.
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Visa e Co-Branded

Rede CA&Companhia

• Cartão de Débito VISA Electron Empresa

• Cartão de Crédito VISA Classic Empresa

• Cartão de Crédito VISA Premier Empresa

• Cartões Co-Branded (Parcerias)

• Cartão AEP Plus

• Cartão AEP Access

• Cartão Refeição CA Buffet

Solução CA&Companhia
Uma rede de pagamentos para Cartões de débito e crédito. Este serviço permite  a aceitação de pagamentos em Terminais  

de Pagamento Automático (TPA) com cartões da marca Multibanco e das marcas internacionais VISA e Mastercard.

Terminal de pagamento Automático (TpA)
Oferta de TPA móvel ou portátil com condições preferenciais para os Associados e Membros da Comunidade AEP.

Cartão CA&Companhia
O Cartão CA&Companhia Comerciante é um Cartão de crédito para ENI, Micro e Pequenas Empresas, que permite financiar 

as necessidades de tesouraria do seu negócio, tornando-o um produto indispensável.
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Protecção de Bens
• Seguro CA Comércio e Serviços

• Seguro CA Riscos Industriais

• Seguro Responsabilidade Civil Empresarial

• Seguro CA Mercadorias Transportadas

• Seguro CA Equipamento Electrónico

• Seguro CA Máquinas Industriais Móveis

• Seguro CA Avaria de Máquinas

• Seguro CA Tractores e Máquinas Agrícolas

• Seguro CA Energias Renováveis

• Seguro CA Colheitas

• Seguro CA Estufas

• Seguro Pecuário

• Seguro CA Incêndio

• Seguro CA Perdas de Exploração

• Seguro CA Acidentes de Trabalho

• Seguro CA Acidentes Pessoais

• Seguro CA Empresa Viva

• Seguro CA Pessoa Chave

• Protecção Família

• Seguro CA Saúde

• Seguro CA Clinicard

Protecção dos Colaboradores
da Empresa
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