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O presente Protocolo é um instrumento de enquadramento dos produtos e serviços nele discriminados e das 

condições de comercialização recomendadas no âmbito da sua finalidade e junto dos seus destinatários 

FINALIDADE Apoiar o desenvolvimento do tecido empresarial no concelho da Póvoa de Varzim. 

DESTINATÁRIOS 

 
 

 
 

AEPVZ – Associação Empresarial da Póvoa de Varzim e entidades associadas a esta 

no concelho da Póvoa de Varzim 

CONDIÇÕES DE 

ACESSO 

As condições preferenciais estão disponíveis para os destinatários que subscrevam o 

serviço base de gestão do dia-a-dia junto do CA: 

• Conta DO Empresas (isenta da comissão manutenção DO para Associados 

CA) ou Conta Negócio (isenta da comissão manutenção DO)  

• On-Line Empresas - gratuito 

• CA Mobile Empresas - gratuito 

• Cartão de Crédito (Clube A) – oferta 1ª anuidade (subsequentes conforme 

preçário em vigor) 

• Domiciliação de 2 pagamentos (água, luz, comunicações, etc…) - gratuito 

OFERTA DE CRÉDITO E CONDIÇÕES PREFERÊNCIAIS 

Financiamento Soluções destinadas a fazer face às necessidades de curto, médio e longo prazo, 

nomeadamente, necessidades de tesouraria, aquisição de meios e equipamentos e 

investimentos essenciais para o desenvolvimento do negócio. 

 

• Curto Prazo (até 3 ano) - para fazer face às necessidades normais da 

Tesouraria/Actividade da Empresa / ENI. 

o Crédito à Tesouraria 

▪ Conta Corrente Caucionada Empresas 

▪ CA Tesouraria 

o Crédito à Actividade 

 

• Médio e Longo Prazo (> 3 ano) - para investimento na aquisição de imóveis, de 

meios e equipamento, destinados ao investimento produtivo. 

o Crédito ao Investimento 

o Linha de Crédito Energias Renováveis 

Condições 

• Bonificação da Taxa de Juro**; 

• Bonificação da comissão de abertura: de -20% sobre o preçário em vigor à 

data (em operações contratadas nos 5 primeiros anos de actividade); 

• Carência de capital até 24 meses. 
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Tabela de Bonificações 

* Taxa de juro indexada à Euribor 06 TM acrescida de spread em função da análise do risco. 

 

Nota: As vantagens e condições de subscrição dos produtos e serviços abrangidos por este 

protocolo/parceria não são acumuláveis com outras promoções ou ofertas em vigor no momento da sua 

subscrição.  

Estas vantagens podem a qualquer momento sofrer alterações em função das condições de mercado 

e/ou alteração de preçário a nível Central. 

 

 

Critérios Acumuláveis Bonificação**  

da Taxa 

Associado do Crédito Agrícola com DO aberta em agência da CA 0,010% 

Crédito à Atividade 0,050% 

Domiciliação dos Ordenados dos colaboradores (no mínimo 25%) 0,015% 

Utilização de Cartões de Crédito 0,010% 

TPA com movimentação regular 0,050% 

Cliente CA Seguros e/ou CA Vida no Valor mínimo de € 1.500/ano 0,050% 

Posse de 3 ou mais domiciliações de pagamentos 0,015% 

CA Online Empresas e/ou CA Mobile – ativos e movimentados 0,025% 

Saldo de Produtos de Poupança/Investimento >= a € 25.000 0,025% 

Bonificação Máxima Acumulável 0,250% 

Crédito 

Especializado 

Soluções de Leasing 

 

Mobiliário   

• Viaturas Automóveis 

• Outros Equipamentos 

 

Imobiliário 

 

Condições 

• Bonificação da Comissão de formalização nos contratos de Leasing 

Automóvel: desconto 25%;  

• Restantes contratos de Leasing: Desconto de 10% de Bonificação da 

Comissão de formalização. 
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Nota: As vantagens e condições de subscrição dos produtos e serviços abrangidos por este 

protocolo/parceria não são acumuláveis com outras promoções ou ofertas em vigor no momento da sua 

subscrição. 

A vantagem tem floor zero. 

NEGÓCIO INTERNACIONAL  

Trade Finance Soluções adequadas à estratégia de internacionalização das empresas. 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.  

 

Oferecemos 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. 

• Factoring 

OUTRA OFERTA DE CRÉDITO 

Linhas de Crédito 

Protocoladas 

vigentes à data 

• Apoio à Qualificação da Oferta 2021 

• Apoio à Revitalização Empresarial | SGM - Linha específica "Curto Prazo" 

• LC Agronegócios FEI 

• IFAP - Curto Prazo 

• Linha Apoio Desenvolvimento do Negócio 2018 

• Curto Prazo 

• Obrigações Fiscais 

• Sucessão Empresarial e Incremento de Escala 

• Linha Apoio Desenvolvimento do Negócio 2018 - Start Up 

Nota: Esta Linha permite o enquadramento de operações de Leasing 

• LC Descarbonização e Economia Circular 

• Linha de Crédito Específica- Apoio ao Programa "Revive" 

• LC Apoio ao Emprendedorismo e criação do próprio emprego 

Linha Invest + 

• LC Capitalizar Turismo 2018/2019 

• Sociedades de Garantia Mútua - Protocolo Geral (só Agrogarante) 

• Social INVESTE (Apoio à Economia Social) 

• CA INVEST BEI 

• FIS Crédito 
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Programas 

Especificos 

• Portugal 2020 - Oferta CA 

• PDR 2020 - Oferta CA 

• FACCE | Fundo Autónomo Apoio à Concentração e Consolidação de 

Empresas 

• FINCRESCE | IAPMEI | PME LÍDER 

 

OUTRA OFERTA PREFERÊNCIAL COMPLEMENTAR 

Meios de 

Pagamento e 

Recebimento 

Meios Pagamento 

Cartão de Crédito  

Condições 

Isento de anuidade no 1º ano. 

 

Cartão CA Buffet, permite à Empresa/Empresário efectuar o pagamento do 

subsídio de alimentação aos seus Colaboradores, usufruindo ambos de 

benefícios fiscais em sede de TSU e IRS; 

Condições 

Isenção de Comissão de Gestão 
Nota: Caso o Cartão Buffet esteja inactivo durante 6 meses consecutivos será cobrado a comissão 

de gestão de €2,50. 

 

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

Empresas 

Condições 

Serviço Gratuito 

 

Domiciliação de pagamentos (água, luz, comunicações, etc…) 

Condições 

Serviço Gratuito 

 

Meios de Recebimento 

Terminais de Pagamento Automático (TPA) - CA & Companhia 

Condições 

Isenção de Renda Mensal durante os primeiros 6 meses, em terminais móveis, 

para contratos com duração de 6 + 12 meses e mediante utilização mínima a 

acordar. 

O não cumprimento do prazo obriga a pagamento da renda isenta decorrida bem 

como das demais penalizações contratuais 

 

Renda Mensal (após os primeiros 6 meses): 5€ 

Comissões de serviço 

• A Débito: 0,5% 

• A Crédito: 0,5% 



  ANEXO I - Relação entre o  
Crédito Agrícola da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, CRL 

e a 
Associação Empresarial da Póvoa de Varzim e suas associadas 

 Ficha Protocolo de Oferta (v.01-2022)  

  Refª 

P001-22 

 

  pág. 5 

Nota: As vantagens e condições de subscrição dos produtos e serviços abrangidos por este 

protocolo/parceria não são acumuláveis com outras promoções ou ofertas em vigor no momento da 

sua subscrição. 

OUTRAS OFERTAS FINANCEIRAS - SEGUROS 

Soluções de  

Protecção 

Um leque de soluções inovadoras e personalizadas nos ramos Vida e Não Vida 

que irão responder às necessidades de protecção e crescimento do Negócio das 

Empresas e Empresários, bem como assegurar a sua protecção e a dos seus 

Colaboradores. 

 

Seguros VIDA e FUNDOS de PENSÕES 

 

Solução CA NEGÓCIOS, inovadora e personalizada que assegura protecção aos 

Colaboradores e responde às necessidades de protecção e crescimento da 

actividade. 

• CA Corporate; 

• CA Empresa Viva; 

• CA Pessoa Chave; 

• CA Pessoa Chave (Crédito); 

• Fundos de Pensões. 

Condições 

Oferta da melhor cotação à data da contratação 

 

Seguros REAIS 

• CA Multirriscos; 

• CA Acidentes Pessoais; 

• CA Automóvel; 

• CA Incêndio; 

• CA Responsabilidade Civil Exploração; 

• CA Energias Renováveis. 

• CA Acidentes de Trabalho; 

• CA Saúde; 

• CA CliniCard. 

Condições 

 

Oferta da melhor cotação em função do desconto delegado de 35%, desde 

que aplicável. 
Nota: As vantagens e condições de subscrição dos produtos e serviços abrangidos por este 

protocolo/parceria não são acumuláveis com outras promoções ou ofertas em vigor no 

momento da sua subscrição. 

 


