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Uma parceria 

Microsoft – CGD – Rutis - Inforlandia 

http://www.activopcsenior.com/


Agenda 

• Boas vindas - CGD 
 Exmo. Senhor Administrador, Dr. Rodolfo Lavrador 

• Assinatura do protocolo  
• Apresentação da iniciativa “Activo – PC Sénior”: 
 • Microsoft 
 • Inforlândia 
 • Rutis 
 • CGD 
• Principais linhas da iniciativa – Microsoft 

 Exmo. Senhor João Bon de Sousa 

• Encerramento da sessão 



Porquê? 

• 16,4% da população portuguesa (censos 2001) é sénior 

• Tendência crescente para aumento da esperança  
de vida 

• Potencial decréscimo populacional implica que em 
2050, 1/3 da população seja sénior 

• Impacto e relevância sociais deste grupo  
são crescentes 

• Exigências profissionais levam a uma maior 
individualização, logo, maior isolamento 

• O mundo e a informação são crescentemente digitais 



Impacto social 

• Há uma tendência natural para o alargamento 
da idade activa 

• Existe um crescente reconhecimento da 
experiência como factor importante de 
competitividade 

• Um número crescente de séniores mantém 
uma forte actividade e… 

• …há uma clara necessidade de estabelecer 
pontes e ligações entre diferentes gerações 



A resposta 

• Parceria para responder a necessidade real 
– Equipamentos portáteis 

– Software 

– Conhecimento 

– Processos de aquisição e comunicação 

– Um projecto abrangente – inclusão e 
acessibilidade, com parceiro Compensar.net e 
software de apoio à leitura, com condições 
especiais 

 

Um projecto único, uma solução de futuro 



Como 

Aquisição dos equipamentos: 

• Feita através do site 
http://pcvirtual.inforlandia.pt, para professores e 
alunos das Universidades da Terceira Idade 

• Aquisição aos balcões da Caixa Geral de 
Depósitos para os restantes casos 

• Site criado para divulgar iniciativa e agregar 
conteúdos e parceiros, actuais e futuros 

– www.activopcsenior.pt  

 

http://pcvirtual.inforlandia.pt/
http://pcvirtual.inforlandia.pt/
http://www.activopcsenior.pt/


Equipamentos 
•       

•      9810L 10”          W832T 14”                    9761SUA 16” 

 

 

 

Inforlandia 
Dr. Gabriel Santos 



 Dispositivo USB para iluminação do teclado 
 

 Literacia digital Microsoft 
 

 Teclado de teclas ampliadas e maior espaçamento entre si  
 

 Rato ergonómico BT sem fios 
 

 Modem banda larga 3G interno com antena CatSense 
 
 Personalização da tampa do portátil com logo  Caixa Activa / Sénior Virtual 

KIT SENIOR 



Rede das Universidades da Terceira idade 
Dr. Luís Jacó 
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Enquadramento na estratégia para o mercado de retalho 
■ Diferenciação do serviço oferecido a diferentes segmentos de mercado, de forma a melhor  
   responder às necessidades de cada grupo de clientes. 
 
 

Oportunidade de diferenciação 

 ■ Necessidades latentes: manutenção da qualidade de vida, cuidados de saúde, estabilidade do  
   património, envolvente familiar (destaque para gestão da herança). 

 ■ Oferta no mercado: produtos pouco adequados, comunicação dirigida a mais jovens. 

 GAP entre necessidades e oferta 
 
 

Proposta de Valor das Soluções Caixa Activa 

Produtos e serviços, financeiros e não financeiros, dirigidos às expectativas e necessidades dos clientes 
seniores e pré-seniores, aliados a uma estratégia de comunicação que transmite dinamismo e vitalidade, 
alicerçados nos valores de confiança e segurança da marca Caixa. 

 O conceito 
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Financiamento no âmbito 

da saúde (medic dentária 

e cirurgia estética). 

Qualidade de vida Cuidados de saúde Património Envolvente familiar 

Isenção de anuidade 

(c/ crédito de reforma 

ou pensão) 

 

 

Cash-back até 3% para 

conta de poupança; 

1€ de mensalidade. 

Descontos em 

parceiros de 

assistência doméstica, 

turismo, lazer. 

Oferta de completo 

pacote de seguros. 

 

Descontos em 

parceiros de saúde e 

desporto. 

 

 

 Linha de crédito para 

saúde isenta de juros se 

reembolso efectuado 

nos primeiros 3 meses. 

Aplicações  

Financeiras 

Poupança Reformado 

Poupança Caixa Activa 

Créd pessoal 

Caixa Activa 

Oferta Júnior 

Financiamento de 

direito aquisição de 

resid assistidas. 

Redução de 0,5 pp se 

tiver cartão de crédito 

Caixa Activa. 

Créd habit. 

Caixa Activa 

Para clientes que 

ultrapassem 80 anos 

no final do prazo  

ActivCare  

Vital 

Vantagens em consultas e 

exames. Sem limite de 

idade.  

 Oferta Financeira Alargada 

Financiamento  

PC Caixa Activa 
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 Serviço e meios de comunicação sofisticados 

 Espaço de Atendimento especializado em algumas Agências, com área de dinamização  

   e espera temática.   
    

   Soluções multimédia com oferta da Caixa e consulta dos vários simuladores   

   disponibilizados pelo GCGD. 
 

 Site www.caixactiva.pt, com conteúdos financeiros e não financeiros. 
 

 Suportes especializados Caixa Activa (físicos e electrónicos) em preparação.  

C:/Documents and Settings/c040223/Local Settings/Temp/Apresentações/CMO/TV - apresentação comerciais/CarlosCarmo_30_M01_720x576.mpg
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 PC Caixa Activa – Parceria CGD, Inforlândia, Microsoft e Rutis 

 

Objectivo: Facilitar o acesso, aos clientes Caixa Activa, a computadores portáteis criados de acordo com 

as necessidades específicas destes clientes.  

 Desenvolver experiências de utilização de tecnologia,  

 Contribuir para o sentido de inclusão na sociedade, 

 Desenvolver formatos mais eficazes de relacionamento com o Banco.   

 

 

Financiamento: Exclusivo para clientes Caixa, através de pagamento com cartão de crédito, com 

possibilidade de pagamento fraccionado até 60 meses. 
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Pagamentos fraccionados – conversão automática (na Agência, Caixadirecta telefone ou Caixadirecta 

on-line) de pagamentos do cartão de crédito em prestações fixas mensais, que podem ir de 6 a 60 

meses.                                      

Prazo de Pagamento Taxa de Juro Prestação para 599€ 

6 meses 15% 104,25 € 

12 meses 12% 53,22 € 

18 meses 12% 36,53 € 

24 meses 12% 28,20 € 

36 meses 12% 19,90 € 

48 meses 12% 15,77 € 

60 meses 12% 13,32 € 

NOTA: Acrescem despesas de I.S. 

 PC Caixa Activa – Parceria CGD, Inforlândia, Microsoft e Rutis 

TAEG de 14,3 % na modalidade de pagamentos fraccionados, para um montante de € 599,00 com reembolso a 12 meses, à TAN de 12,000%, prestação 

mensal de € 53,46 e um montante total imputado ao consumidor de € 643,21. 
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 PC Caixa Activa – Parceria CGD, Inforlândia, Microsoft e Rutis 

Divulgação da iniciativa: através da rede de Agências e outros canais de comunicação. 
 

Agências 

 Exposição dos PCs em Agências com espaço de atendimento Caixa Activa 

 Divulgação no sistema de televisão interna nas Agências da Caixa 

 Conteúdos em folhetos 
 

Outros meios de comunicação 

 www.caixactiva.pt 

 Revista Caixa Activa (a lançar) 

 Extractos de cartões Caixa Activa 

 Eventos Caixa Activa 

 

As Soluções Caixa Activa continuarão a evoluir durante o ano de 2010, com o 

lançamento de novas soluções financeiras e com a criação de novos contextos de 

experiência na utilização dos serviços bancários.  
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Conclusão 

• Acreditamos no potencial das tecnologias  
de informação e das parcerias para criarem soluções 
adequadas aos desafios 

• População Sénior tem peso crescente no total da 
população e tem níveis mais baixos de formação em 
tecnologias de informação 

• A Sociedade de Informação tem benefícios que 
devem estar ao alcance de todos 

• Este é mais um importante passo no caminho para 
uma sociedade que inclua todos 



Q&A 

 

 

 

 

Obrigado 


