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Ficha de Produto 
 

 
Tipo de Produto: 
 

 
Instrumentos Financeiros de Apoio à Internacionalização 
 

 
Produto: 
 

 
Protocolo de Colaboração AICEP / CGD, S.A. 

 
Objectivo: 
 

 

Definir as linhas gerais de colaboração entre a aicep Portugal Global e o Banco 

CGD, S.A. para o desenvolvimento e concretização de iniciativas e instrumentos 

que contribuam para a crescente internacionalização das empresas portuguesas, 

em particular para o aumento das exportações de bens e serviços de origem 

portuguesa, para o fomento do investimento empresarial e para o reforço da 

competitividade e da imagem das empresas nacionais nos mercados externos.  
 

 
Beneficiários: 
 

 

Empresas Portuguesas Exportadoras e Investidoras (em Portugal e/ou no 

Estrangeiro). 
 

 
Descrição: 

 

O Protocolo define várias Áreas de Colaboração:  

 

1 – Parcerias em Iniciativas Dirigidas às Empresas Portuguesas, ligadas ao 

comércio externo e ao investimento. 

 

2 – Intercâmbio e Divulgação de Informação, sobre a oferta e soluções da 

CGD e da aicep Portugal Global direccionada à exportação, ao investimento e à 

internacionalização das empresas, bem como sobre oportunidades de negócio e 

cooperação. 

 

3 – Colaboração entre as Redes da CGD e da aicep Portugal Global nos 

Mercados Externos, designadamente no aproveitamento mútuo de instalações 

e apoio logístico para quadros da CGD e da aicep Portugal Global 

(especialmente nos países onde cada uma das entidades não tem presença 

directa, respectivamente). 

 

4 – Desenvolvimento de Instrumentos Financeiros de Apoio ao Comércio 
Externo, ao Investimento e à Internacionalização de Empresas, 
nomeadamente:  

 

i) Proporcionar Condições Mais Vantajosas em Operações Bancárias 

Internacionais (pagamentos e cobranças para o exterior, remessas e créditos 

documentários de exportação, factoring e gestão de pagamentos internacionais, 

entre outros) de empresas portuguesas com projectos de investimento 

aprovados pela aicep Portugal Global, no âmbito do QREN. 

 

ii) Criar Linhas de Financiamento à Exportação e ao Investimento para PME, 
para Mercados Emergentes de Elevado Potencial, relevantes para a 

economia portuguesa, cujo perfil e características se insiram na política de risco 

de crédito da CGD. 



�

 

iii) Apreciar Prioritariamente Projectos de Investimento Directo de 
Empresas Portuguesas no Exterior que Sejam Canalizados pela aicep 
Portugal Global, considerando, entre os demais elementos relevantes, os 

pareceres e/ou informações emitidos por esta, no âmbito das suas atribuições 

estatutárias e de acordo com o Referencial de Mercados Prioritários da Agência. 

 

iv) Disponibilizar um Serviço de Apoio às Empresas no seu Processo de 

Internacionalização, através das Unidades da CGD no exterior. 

 

A CGD informará ainda, a aicep Portugal Global de projectos merecedores de 

apoio por via do recurso à intervenção de Capital de Risco. 

 

 

Candidaturas – junto da CGD (para financiamento). 
 

 
Legislação Aplicável: 
 

 

Protocolo de Colaboração Institucional entre a aicep Portugal Global e o Banco 

CGD, S.A., a 14 de Outubro de 2008. 
 

 
Contacto: 

 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
707 242 477 

www.cgd.pt/empresas  

Pesquise o Gabinete Caixa Empresa da sua Localidade: 

http://www.cgd.pt/Corporativo/Rede-CGD/Pages/Gabinetes.aspx  
 

 


