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caixa geral de depósitos comemora 20 anos de presença na alemanha

Com 140 anos de história, a CGd tem 
hoje a maior presença internacional do 
sector financeiro português

Em 1996 a Caixa abriu escri-
tório de representação em bona  
que  em 2000 foi transferido para 
berlim , pois ser a cidade escolhi-
da para  sede do Governo federal  
após a reunificação da Alemanha.

os 20 anos  de presença na 
Alemanha  são a confirmação que  
a Caixa  continua a acompanhar 
as gerações que emigraram e as 
empresas  portuguesas que expor-
tam e internacionalizam os seus 
negócios . 

A Caixa, como pilar de con-
fiança, tem sido muitas vezes o 
porto de abrigo das poupanças 
das sucessivas  gerações de por-
tugueses que procuraram noutros 
países a sua realização pessoal e 
profissional, mas que continuam 
a investir em Portugal pois, a pá-
tria  será sempre  ponto de parti-
da e de retorno. 

A Alemanha, “motor” da eco-
nomia europeia,   tem  lugar cen-
tral como parceiro económico de 
Portugal e constitui um importan-
te destino das nossas exportações. 

em  berlim,  a representação 
da Caixa  acompanha as missões 
portuguesas que visitam a Ale-
manha, e afirma a Caixa como 
o Banco parceiro da comunida-
de portuguesa e das empresas 
exportadoras. 

Em simultâneo,   verificou-se 
nos últimos anos o crescimento de 
uma nova emigração portuguesa 
em Berlim, que a Caixa pretende 
apoiar os seus serviços.  Muitos  
destes jovens estão  colocados 
profissionalmente  nas novas in-
dústrias , startups , empresas de 
software  - na “nova economia” 
em que Berlim lidera, a par de 
Londres, o panorama europeu.

a caixa ao lado dos 
portugueses 

Na Alemanha, a dispersão da 
comunidade portuguesa por dife-
rentes Estados exige que a Caixa 
disponibilize modelos de serviço 

que conjugam a presença física  
(escritório com delegados comer-
ciais ) com o serviço Caixadireta 
online e  uma linha telefónica de 
atendimento personalizado,  dis-
ponível 24 horas por dia. 

Para ter acesso a este servi-
ço basta ter contrato Caixadireta 
e estar registado como residente 
na Alemanha. O Caixadireta é um 
serviço de banca eletrónica sem 
custos para o cliente. Na Alema-
nha o número  telefónico desta 
linha  é  00 800 351 351 00.  

A CAIXA dá resposta à distri-
buição geográfica da comunidade 
portuguesa no território alemão e 
à evolução  da nova emigração a 
partir do escritório em  berlim  e 
com   delegados comerciais que 
prestam atendimento todas as se-
manas em Estugarda, Munique, 
Frankfurt, Colonia e Hamburgo e 
, por marcação,  noutras cidades 

com importante presença de por-
tugueses ( v.g. Cuxhaven, Osna-
brück, Münster, Bona, Dortmund 
e Düsseldorf). 

envolvimento da caixa 
com a comunidade portu-
guesa na alemanha 

No âmbito daquilo que é a sua 
responsabilidade social, a CGd 
tem apoiado ao longo dos anos di-
versas iniciativas de carácter cul-
tural e social da comunidade na 
Alemanha de que são exemplo o 
apoio às comemorações do 10 de 
junho , dia de Camões de Portugal 
e das comunidades portuguesas ,  
que  a Embaixada de Portugal e os 
Consulados na Alemanha têm  or-
ganizado anualmente como pon-
to de reunião da essência lusa e 
da diáspora.

também  a edição dos  livros 
“Portugueses em Hamburgo “ ( 
Susane Mueller e Luis Pacheco)  

em 2014 ,  “Pontes por Cons-
truir (Luísa Coelho) em 2015 e 
“ A vida  numa Mala “ (Cristina 
Dangerfield-Voigt e Svenja Länder 
) já em 2016, contaram com o 
apoio da Caixa à edição  por trata-
rem temáticas de  interesse para 
a Comunidade portuguesa .

Ao longo dos anos a Caixa 
tem estado presente  como par-
ceira  de algumas das mais par-
ticipadas festas socio-recreati-
vas da Comunidade (Hamburgo, 
Düsseldorf , Estugarda, Weilheim 
Teck , Paderborn, Hagen, Berlim, 
etc …) e outros eventos de ca-
riz cultural como  o ciclo de ci-
nema português em Berlim “ 
CINemAGosto”.

recentemente a Caixa esta-
beleceu parceria com a  ASPPA 
(associação pós graduados por-
tugueses na Alemanha) ,  através 
da concessão  da  boLsA asppa+ 

CAIXA.

Esta bolsa foi atribuída pela 
primeira vez no passado mês de 
Junho e permitirá a um jovem li-
cenciado residente em Portugal 
ter acesso, durante um mês, a um 
projeto profissional na Alemanha 
com um mentor português. 

Com esta iniciativa procura – 
se criar pontes entre os dois paí-
ses , que um licenciado residen-
te em Portugal possa conhecer o 
mercado de trabalho alemão e, 
em simultâneo, obter o  reforço 
do orgulho da comunidade por-
tuguesa mediante a divulgação 
de casos de sucesso da Diáspo-
ra, personificados pelos mentores 
colocados nas empresas  alemãs 
onde   decorrerá  o trabalho dos 
bolseiros .

missão e compromisso 
com os portugueses

o escritório de representação 
da Caixa com uma equipa jovem 
e renovada trabalha diariamente 
para melhorar o acompanhamen-
to dos portugueses residentes na 
Alemanha – país que pela sua pu-
jança económica é destino pre-
ferencial de vagas migratórias e 
que, em 2015, registou o maior 
número de sempre de portugue-
ses residentes no pais.

 A Caixa, como o banco das 
famílias portuguesas, continuará 
como até aqui a servir a comu-
nidade portuguesa na Alemanha 
procurando que os sonhos dos 
portugueses e das suas famílias 
, a aplicação das suas poupan-
ças e  os seus projetos de inves-
timento em Portugal , encontrem 
na Caixa o parceiro ideal para a 
sua concretização . 

Independentemente da idade 
e do sítio da Alemanha onde viva, 
a Caixa tem para cada português 
a melhor solução com toda a con-
fiança e solidez que a marca Cai-
xa confere e com uma equipa na 
Alemanha focada em prestar o 
melhor serviço aos seus clientes.

equipa do escritório de representação da caixa na alemanha (da esq. para a dta.) 
Carlos Pereira (Estugarda), Jorge Ferreira (Colónia), Maria de Lurdes Sousa (Responsável do Escritório) Miguel 
Raposo (Hamburgo), Tiago Pais (Berlim) / foto de Herbert Schlemmer 
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