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AGROCAIXA
QUEM É QUE APOIA A AGRICULTURA  
E FAZ O SEU NEGÓCIO FLORESCER?

Caixa Empresas

FINANCIAMENTOS PROTOCOLADOS
LINHA DE CRÉDITO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA E FLORESTAL - IFAP
Linha de crédito para financiamento aos beneficiários das operações de investimento aprovadas no âmbito do Portugal 2020, das 
necessidades de exploração de unidades produtivas do setor agrícola, silvícola e pecuário e cujo pagamento do apoio público é 
assegurado pelo IFAP.

LINHA DE CRÉDITO SUINICULTURA E LEITE - IFAP
Linha de crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), com garantia mútua, no âmbito do protocolo celebrado entre 
a Caixa, IFAP, IP e a SPGM – Agrogarante. Para fazer face à conjuntura económica adversa nas explorações de bovinos e suínos, 
é distribuída por 2 linhas específicas “Tesouraria” e “Reestruturação”, com prazo até 6 anos dependendo da linha contratada.

LINHA PARA ANTECIPAR INCENTIVOS 
Crédito de curto prazo com recebimento imediato de incentivos ou apoios aprovados ao abrigo de programas de apoios nacionais 
ou comunitários. Até 80% do incentivo a atribuir pelo IFAP. Operações até 12 meses com reembolso do capital no recebimento 
do incentivo (se anterior à data de liquidação). Isenção da comissão de liquidação antecipada, se a liquidação ocorrer com a 
aplicação do pagamento dos incentivos pelo IFAP.

LINHA DE CRÉDITO DE CAMPANHA IFAP
Para necessidades de exploração de unidades produtivas do sector agrícola, silvícola e pecuário, nos montantes e nos prazos 
previstos na circular nº 1/2004 do IFAP. Atribui o valor total comunicado pelo IFAP. Com prazo de pagamento até 12 meses e 
reembolso do capital no ato do recebimento do incentivo (se anterior à data de liquidação). Isenção da comissão de liquidação 
antecipada, se a liquidação ocorrer com a aplicação do pagamento dos incentivos pelo IFAP. 

LINHA DE CRÉDITO CAPITALIZAR (EMPRESAS AGRÍCOLAS)
A Caixa, a PME Investimentos, o IAPMEI e as Sociedades de Garantia Mútua disponibilizam a Linha de Crédito Capitalizar, com 
1.600 milhões de euros (10% para empresas do setor primário), para melhorar as condições de acesso ao financiamento das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas.

CAIXA 2020
CRÉDITO PARA ANTECIPAÇÃO DE SUBSÍDIOS
Crédito de curto prazo para antecipação de incentivos e financiamento das necessidades de exploração de unidades produtivas 
dos setores da agricultura, silvicultura e pecuária.

FINANCIAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Apoio ao investimento em ativo fixo e reforço de fundo de maneio em finalidades não enquadráveis nas linhas protocoladas, 
nomeadamente aquisição de terrenos agrícolas e florestais, com prazos até 20 anos e spreads mais competitivos. 

SERVIÇO DE CONSULTORIA
Apoio de gestão e acompanhamento de candidaturas a programas do Portugal 2020 (através de empresas protocoladas 
parceiras).

TESOURARIA
CARTÃO CAIXA WINWIN
Emitido em parceria com diversos grossistas associados, o cartão de débito diferido Caixa WinWin ajuda a manter o equilíbrio 
da tesouraria destas empresas e dos seus clientes. Os grossistas podem, assim, receber na hora o valor das compras efetuadas 



pelos seus clientes, antecipando os prazos de recebimento. Para os clientes dos grossistas, o cartão tem associado um período 
de crédito sem juros para utilização nas compras.

FACTORING
Serviço que permite a gestão e cobrança de créditos, antecipação de fundos e cobertura dos riscos comerciais, dando assim 
maior liquidez e flexibilidade à tesouraria da empresa.

FINANCIAMENTO EM CONTA CORRENTE
Financiamento para apoiar de forma continuada a tesouraria da empresa, com movimentação à medida das suas necessidades. 
Tem ainda disponível outra opção de apoio de gestão de tesouraria através do cartão Caixaworks que associa autonomia na 
utilização com a flexibilidade de um meio de pagamento.

SERVIÇOS
CAIXADIRECTA EMPRESAS
O serviço de banca à distância que lhe dá acesso on-line ao seu Gestor, permite consultar toda a posição da empresa, efetuar 
transferências e pagamentos, cobrar débitos diretos, utilizar e amortizar contas correntes, acompanhar em tempo real movimentos 
de factoring e confirming, subscrever depósitos a prazo, negociar em bolsa e fundos de investimento, registar pedidos de créditos 
documentários de importação e adiantamento de remessas de exportação, e negociar câmbios.

LEASING DE EQUIPAMENTOS
O Caixaleasing financia a aquisição de tratores, equipamentos agrícolas, florestais e embarcações. Durante o contrato o 
equipamento é propriedade da locadora, mas no final pode optar pela sua aquisição, mediante o pagamento do valor residual 
escolhido.

SEGUROS(1)

FLORESTAL
Disponibiliza uma cobertura inovadora no mercado que garante o pagamento dos custos necessários à reflorestação, recuperação 
ou regeneração natural dos povoamentos em consequência de incêndio, raio e explosão.

AGRÍCOLA INCÊNDIO 
Garante uma indemnização aos agricultores e proprietários florestais pelos danos sofridos nos bens agrícolas seguros, em caso 
de incêndio, queda de raio e explosão. 

COLHEITAS E VITÍCOLA DE COLHEITAS 
Garante uma indemnização pelos prejuízos decorrentes de fenómenos climáticos como a queda de raio, granizo, tromba-d’água, 
tornado, geada, queda de neve e incêndio, que afetem as culturas seguras e as culturas de vinha para vinho.

PECUÁRIO 
Garante ao criador uma indemnização, pelos prejuízos resultantes da morte dos animais seguros, em consequência de doença, 
acidente ou abate urgente.

EQUÍDEOS 
Garante aos proprietários e criadores de equídeos, uma indemnização em caso de morte dos animais seguros, por motivo de 
acidente, doença ou abate de urgência, o pagamento de despesas de tratamento em caso de acidente e ainda, indemnizações 
decorrentes de responsabilidade civil, por danos causados a terceiros pelos animais seguros. 

Contacte-me para mais informações. Em alternativa, ligue 707 24 24 77 disponível das 8h às 22h, todos os dias do ano.

(1) Estes seguros são produtos da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializados através da CGD, Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade 
de Mediador de Seguros Ligado, registado na ASF, em 20 de setembro de 2007, e autorizado a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com 
a Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto mediador, não assume a cobertura 
dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em Nome do Segurador.  Esta informação não dispensa a consulta da 
infromaão pré-contratual e contratual legalmente exigida, que pode ser obtida em qualquer Agência da Caixa ou Gabinete Caixa Empresas.
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A CAIXA É BANCO PARCEIRO DA CAP.                                              Para melhor o apoiar nos seus investimentos, campanhas e atividades.




