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Posicionamento da CGD

Forum para a Competitivade

Repartidos entre o PRR - que constitui um plano de

curto prazo orientado para a recuperação

económica, o Portugal 2030 - Quadro Financeiro

Plurianual orientado para as agendas de médio-

longo prazo de apoio à economia - e o remanescente

do Portugal 2020, estão previstos um conjunto de

fundos estruturais para Portugal no valor de 61 MM€,

para o período 2021-2029.

A Caixa com banco público, português e instituição

de referência, assume perante o mercado um

posicionamento de proactividade destacada na

colocação destes instrumentos nas empresas.
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O que a Caixa pode fazer para as empresas?

Forum para a Competitivade

▪ Apoio à divulgação dos instrumentos disponíveis para as empresas e público em geral

▪ Pagamento de fundos aos beneficiários e emissão de declarações ou Garantias Bancárias no âmbito 

das candidaturas

▪ Disponibilização de soluções de tesouraria para antecipação de recebimentos de subvenções

▪ Concretização de financiamentos complementares aos fundos a atribuir no âmbito destes Programas

▪ Diversificação de fontes de financiamento e de capitalização das empresas, indo além da dívida 

bancária

▪ Disponibilidade para analisar e promover entradas de capital através de fundos de terceiros que existam 

ou passem a existir no quadro do PRR
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Oferta do Grupo CGD na área da Banca de Investimento – Potenciação de
fontes alternativas de financiamento

Forum para a Competitivade

O Caixa – Banco de Investimento, em articulação com a CGD, promove junto do universo de empresas

nacionais a potenciação de fontes alternativas de financiamento para PME e Grandes Empresas. As principais

áreas de atuação são:

• Estruturação, montagem e colocação de obrigações grupadas

• Estruturação, montagem e colocação de dívida subordinada

• Mezzanine finance, Equity finance & Capital de Risco

• Apoio a clientes interessados em Projetos de Elevada Dimensão em áreas como sejam a Descarbonização, 

o Hidrogénio e as Energias Renováveis

• Fomento da atividade e prestação de serviços de assessoria em Fusões e Aquisições
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Colaboração CaixaBI/ Grupo CGD com o BPF – Banco Português de Fomento  

Forum para a Competitivade

• Financiamento complementar a projetos BPF

• Montagem de soluções de financiamento, nomeadamente com recurso ao mercado de capitais (obrigações,

green finance, etc)

• Apoio à estruturação de soluções de coinvestimento e de saída do capital público e privado, por exemplo

com recurso ao mercado de capitais

• Colaboração total no âmbito das medidas para a recuperação dos sectores mais afetados, como sejam a

Retomar/ créditos em moratória e Reforçar/ capitalização de micro e pequenas empresas
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Apoio CaixaBI/ Grupo CGD a novos projetos

Forum para a Competitivade

• Descarbonização

• Bioeconomia – clusters têxtil / calçado / resina natural

• Eficiência Energética - edifícios

• Hidrogénio e Energias Renováveis

• Transição Digital
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Conclusões

Forum para a Competitivade

No contexto de um choque sem precedentes como foi a pandemia Covid19, o sistema financeiro serviu como

amortecedor do seu impacto.

Os bancos têm agora com a disponibilização dos apoios do Estado, fortemente majorados pelos fundos

europeus do Next Generation EU e do Quadro Financeiro Plurianual, a oportunidade de potenciar o efeitos

destes fundos de forma relançar e transformar a economia portuguesa, reforçando a sua base industrial num

contexto de transição energética, tornando-a mais inovadora e mais digital ou seja mais competitiva num

contexto europeu.

Termino com uma citação de um dos pais da Europa como a conhecemos, Robert Schuman:

“Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete

achievements...”


