Financiamento: CCAH celebra
protocolo com a Raize
Caro Associado,
A

CCAH

estabeleceu

um

novo

protocolo

de

parceria

com

a

RAIZE

(www.raize.pt), empresa líder em Portugal no apoio ao financiamento de
pequenas e médias empresas com recurso aos empréstimos coletivos.
Esta fonte de financiamento alternativa concretiza-se através de um processo
simples e rápido, com taxas de juro competitivas e custos de comissionamento
reduzidos para as empresas.
Este protocolo tem como objetivo promover o investimento direto nos Açores e
construir alternativas de financiamento para as empresas associadas com custos
mais reduzidos.
Através deste protocolo exclusivo com a CCAH, a RAIZE oferece às empresas
associadas um canal prioritário de acesso e descontos de 10% no primeiro
financiamento obtido. Para beneficiar destas condições vantajosas, basta registarse em www.raize.pt e indicar que é uma empresa associada da CCAH.
Para mais informações, consulte as FAQ no website da RAIZE, ou a informação
complementar disponibilizada abaixo. Se tiver dúvidas, não hesite em contactar a
CCAH para mais informações.

Parceria CCAH – RAIZE:
Informação complementar
P: O que são empréstimos coletivos?
R: É um modelo simples e rápido para micro e pequenas empresas obterem
financiamento direto de investidores, portanto fora do sistema bancário
convencional, com taxas de juro competitivas. Trata-se de uma fonte de
financiamento equilibrada e sustentável para empréstimos de baixos montantes.
P: Onde nasceu e onde está implementado este modelo?
R: Este modelo nasceu, em 2005, no Reino Unido e tem vindo a ganhar
relevância, em particular nos EUA e Reino Unido. Hoje em dia, é já uma referência
em todo o mundo para micro e pequenas empresas obterem financiamento para
as suas atividades.
P: Como funciona na prática?
R: Funciona através de uma bolsa online, onda as empresas se propõem a um
empréstimo e de seguida analisam as ofertas dos vários investidores. Cada
empréstimo é financiado por vários investidores em troca de um juro, tal e qual
como um financiamento bancário. Com isto, reduzem-se as comissões e outros
custos escondidos. Mais, o processo passa a ser todo online, sem chatices nem
burocracias, e não obriga a constituição de garantias pessoais. O negócio é
suportado/formalizado juridicamente por contratos de mútuo entre as partes
(investidores e empresas).

P: Quais as vantagens de pedir um financiamento através da Raize?
R:
 Acesso a financiamento de forma rápida e simples e sem necessidade de
constituir garantias pessoais. Todo o processo de financiamento é online e
focado nas necessidades das empresas, com processos de análise em
menos de 48 horas.

 Custos reduzidos quando comparados com os bancos. A Raize opera
sobre uma base primeiramente tecnológica o que nos permite oferecer
soluções de financiamento competitivas.
 Alternativa de financiamento controlada pela empresa. As empresas têm
na Raize uma fonte alternativa de financiamento para o seu negócio. Uma
forma de reduzir a dependência da banca tradicional e de outras fontes
de financiamento.

P: Quais os custos de pedir financiamento através da Raize?
R: A Raize cobra uma única comissão de 3% que só paga se
obtiver o financiamento – ou seja, todo o processo de análise é totalmente sem
compromisso.

P: Que tipo de empréstimos estão disponíveis na Raize?
R: Todos os empréstimos feitos na Raize são contratos de mútuo que apresentam
as seguintes características:
 são empréstimos de taxa fixa, com prestação mensal fixa
 podem ir até €50.000 (com um mínimo de €2.500)
 têm maturidade de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos
 não obrigam a constituição de garantias pessoais

P: Quem é a RAIZE?
R: A RAIZE (RAIZECROWD Serviços de Informação e Tecnologia Lda) é uma
empresa que presta serviços de tecnologia, informação e consultoria para
particulares e empresas, colocando-os em contacto através de uma bolsa online
para operações de financiamento direto (www.raize.pt). A Raize é uma das
empresas

finalistas

e

menção

honrosa

(www.premioinovacaonos.pt) deste ano.

do

Prémio

Inovação

NOS

