SOLUÇÕES PARA ASSOCIADOS CAP
O Crédito Agrícola e a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) celebraram um Protocolo de Colaboração e são
agora parceiros no apoio ao sector agrícola nacional. Com este protocolo, o Crédito Agrícola disponibiliza, aos associados
da CAP, diversas soluções financeiras, das quais se destacam as linhas de crédito destinadas a financiar até 100% a
antecipação do pagamento de ajudas ao rendimento a prestar pelo IFAP, bem como a financiar os investimentos a realizar
no âmbito do PDR 2020.
Conheça, numa Agência CA, estas e outras soluções de financiamento e protecção, que tornam o seu negócio mais
produtivo e competitivo no sector agrícola.
OFERTAS CA
A sua Empresa poderá beneficiar de uma prestação mais reduzida em função do relacionamento comercial com o Crédito Agrícola.
Financiamento
O CA apresenta soluções específicas para todos os investimentos abrangidos pelo PDR 2020 que são objecto de financiamento a
curto, médio e longo prazo para a antecipação e/ou complemento de investimentos no âmbito das medidas do PDR 2020 e ajudas
directas, nomeadamente as:
Medidas Incluídas no Pedido Único
Pagamentos Directos
- Regime de Pagamento Base;
- Apoios Associados.
PDR 2020:
Ajudas da Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais;
Ajudas da Medida 9 – Manutenção da Actividade Agrícola em Zona Desfavorecida.
Medidas do PDR 2020 não incluídas no Pedido Único:
Ajudas da Medida 1 – Inovação;
Ajudas da Medida 2 – Conhecimento;
Ajudas da Medida 3 – Valorização da produção agrícola;
Ajudas da Medida 4 – Valorização dos Recursos Florestais;
Ajudas da Medida 5 – Organização da Produção;
Ajudas da Medida 8 – Protecção e Reabilitação de povoamentos florestais;
Ajudas da Medida 10 – LEADER.
Crédito à Tesouraria, para fazer face às necessidades normais da actividade/tesouraria da sua Empresa com condições
preferenciais:
• CA Tesouraria – solução de financiamento especializado, que permite às Empresas Clientes do CA e que sejam aderentes do
On-Line Empresas:
- Enquanto Devedores: agendar o pagamento das facturas aos seus fornecedores, recorrendo, se necessário, na data de
vencimento, ao limite de crédito Conta Corrente CA Tesouraria, permitindo-lhes – sendo ou não clientes CA – solicitar ao CA a
antecipação do pagamento dessas facturas;
- Enquanto Credores: obter a antecipação dos valores das facturas devidas pelos seus clientes, através do limite de Crédito Conta
Corrente CA Tesouraria.
• Conta Corrente Caucionada, destina-se a financiar necessidades pontuais de tesouraria, ligadas à actividade corrente das
Empresas e consiste na atribuição de um limite de crédito através de uma
Conta Corrente por um prazo determinado e, eventualmente, renovável;
• Linha de Crédito de Curto Prazo para Antecipação de Ajudas ao Rendimento;
• Crédito à aquisição de factores de produção, para aquisição de factores de produção agrícola (sementes, adubos, fertilizantes);

Crédito ao Investimento, que permite o financiamento, de médio e longo prazo, para a aquisição de imóveis, de equipamentos,
de efectivos pecuários e de factores de produção, destinados à normal actividade das Empresas e Agricultores.
• Crédito à manutenção e reparação de equipamentos agrícolas, (tractores, máquinas e equipamentos agro-industriais);
• Crédito à aquisição de máquinas e de equipamentos agrícolas e agro-industriais, para a aquisição de máquinas novas;
• Crédito ao Investimento fundiário, para a aquisição de Prédios Rústicos e /ou Explorações Agrícolas;
Negócio Internacional
• Crédito à produção para a internacionalização, que se destina a financiar o fabrico para exportação, incluindo a compra da matériaprima e a produção dos bens a exportar;
• Crédito à internacionalização do sector Agrícola, para apoiar a exportação, através da procura de mercados exportadores e da
participação em feiras e em colóquios internacionais;
• Crédito a Empresas exportadoras do sector Agrícola (Trade Finance), para financiar a actividade exportadora:Créditos
Documentários de Exportação; Remessas Documentárias de Exportação.
Crédito Especializado – Leasing
• Leasing Mobiliário – Financiamento para aquisição de bens móveis:
- Viaturas Automóveis;
- Outros Equipamentos (máquinas agrícolas).
• Leasing Imobiliário – Financiamento para aquisição de bens imóveis (explorações agrícolas, instalação de agro-indústrias,
armazéns, escritórios, espaços comerciais).
Linhas de Crédito Protocoladas
Acesso às condições previstas nos protocolos de financiamento estabelecidos entre o Crédito Agrícola, entidades oficiais e
Sociedades de Garantia Mútua, destinados ao sector Agrícola e Agro-industrial.
Protecção
Connosco o seu negócio está seguro
O seu trabalho é a sua vida, por isso proteja ambos, através das diversas Soluções de Protecção que lhe disponibilizamos:
Seguros Não Vida
• CA Tractores e Máquinas Agrícolas;
• CA Acidentes Pessoais;
• CA Automóvel;
• CA Comércio e Serviços;
• CA Energias Renováveis;
• CA Responsabilidade Civil Exploração;
• CA Pecuário;
• CA Colheitas;
• CA Incêndio;
Seguros Vida
• CA Empresa Viva;
• CA Pessoa Chave;
• CA Pessoa Chave (Crédito)

