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EMPRESA 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é o banco público português.  

A Caixa Geral de Depósitos foi fundada em 1876 tendo sido estabelecida como um banco 

estatal cujas funções principais eram a recepção de depósitos e a gestão da dívida 

pública. Subsequentemente a sua actividade operacional foi alargada à banca de 

investimentos e de poupanças. Em 1988 constitui-se o grupo CGD com a tomada de 

participações maioritárias no Banco Nacional Ultramarino (BNU) e na Fidelidade que 

haviam sido transformadas em sociedades de capitais exclusivamente públicos. 

No ano de 1993 o banco alterou a sua designação para CGD, SA quando se transformou 

numa empresa de capitais exclusivamente públicos assumindo as características de um 

banco universal. 

 

CONCURSO 

Dado o êxito alcançado pelo CONCURSO DE DESIGN DE MOBILIÁRIO COM MATERIAIS 

RECICLADOS, que teve lugar no ano passado, a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS vem, de 
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novo, lançar o desafio aos estudantes do Ensino Superior das áreas de Arquitectura e 

Design, para a 2ª Edição deste Concurso. 

O conceito do Concurso, “Transformar o Velho em Novo”, assenta na necessidade de 

preservar os recursos naturais, através da utilização de materiais reciclados e recicláveis e 

da promoção e viabilização de alternativas de concepção e produção de Eco Design. 

 

O Concurso insere-se no Caixa Carbono Zero 2010, o Programa que concretiza a 

estratégia da Caixa Geral de Depósitos para as Alterações Climáticas. O combate às 

Alterações Climáticas é uma prioridade do século XXI e, com este Programa, a Caixa 

afirma-se como parte activa da solução. 

 

Ao desafiar os alunos para a concepção de um projecto de mobiliário de interior com 

materiais reciclados, a Caixa pretende contribuir para uma maior informação e 

sensibilização dos jovens, mobilizando esforços e vontades na procura e implementação 

de soluções em defesa do Planeta. 

 

Para mais informações contacte: ConcursoDesign@cgd.pt 
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