
 

  

 

 

 
 

Gráficos e legendas das redes sociais 
Descarregue estes gráficos e carregue-os como publicações nas suas páginas do Facebook, 
Instagram e Twitter, em conjunto com as legendas abaixo.  
 

 

LEGENDA:  
O Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do Connecticut acaba 
de ser lançado, e estamos tão entusiasmados por poder oferecer esta 
opção de empréstimo simples e de juros baixos aos nossos pequenos 
negócios e clientes sem fins lucrativos. Visite 
CTSmallBusinessBoostFund.org para mais detalhes. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 

 
LEGENDA: 
Estamos encantados com o facto de nos encontrarmos entre as poucas 
CDFIs sediadas no Connecticut que têm parcerias estabelecidas com o 
Connecticut Department of Economic & Community Development 
@CTDECD para apoiar as pequenas empresas e organizações sem fins 
lucrativos na nossa região.  
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:[link to news article from launch announcement] 
 

 

LEGENDA:  
É proprietário de uma pequena empresa com menos de 100 
funcionários e receitas anuais inferiores a 8 milhões de dólares? Talvez 
seja elegível para este programa de empréstimo personalizado 
concebido para as pequenas empresas e organizações sem fins 
lucrativos do Connecticut. Saiba mais e envie a sua pré-candidatura na 
página CTSmallBusinessBoostFund.org #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 
LEGENDA:  
#SabiaQue o Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do 
Connecticut foi criado para fazer chegar empréstimos às pequenas 
empresas do Connecticut, a fim de lhes proporcionar o apoio financeiro 
de que precisam para prosperar?  Tem uma pequena empresa que 
precisa de ajuda? Visite a página CTSmallBusinessBoostFund.org. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org  

 LEGENDA:  
Porque é que nós, no [Nome CDFI], estamos entusiasmados com o 
Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do Connecticut? A nossa 
missão é apoiar a nossa comunidade, e não podemos fazer isso sem 
apoiar os pequenos empresários. Este empréstimo pode dar-lhe uma 
ajuda no que se refere à expansão do seu negócio, pelo que mal 
podemos esperar por ajudá-lo a começar! #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:  Gráfico Animado do Anúncio Digital [link to 
CTSmallBusinessBoostFund.org] 

 

 

 
LEGENDA:  
O Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do Connecticut é 
diferente das subvenções de apoio federal anteriores. Não é um 
empréstimo a fundo perdido, mas sim uma ferramenta que o 
empresário pode utilizar para pagar tudo, desde salários até despesas 
de marketing ou reparações no edifício. Descubra o quão flexível é este 
fundo, em CTSmallBusinessBoostFund.org #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:  [link to news article from launch announcement] 
 

 
LEGENDA:  
Estamos muito entusiasmados por trazer aos nossos clientes a opção de 
empréstimo do Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do 
Connecticut, devido à sua flexibilidade e baixas taxas de juro. Caso 
tenha uma organização sem fins lucrativos ou uma pequena empresa 
com fins lucrativos, poderá desfrutar de taxas fixas tão baixas como 4%. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
 LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 
LEGENDA:  
Tem dúvidas sobre até que ponto deve ir o seu empréstimo comercial? 
Os nossos credores comunitários podem orientá-lo quanto às condições 
de empréstimo mais adequadas à sua pequena empresa ou organização 
sem fins lucrativos. O Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do 
Connecticut disponibiliza empréstimos com prazos de reembolso de até 
72 meses. Contacte-nos hoje mesmo para descobrir a solução mais 
adequada ao seu negócio. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

  
LEGENDA:  
Veja este vídeo que fornece uma visão geral Fundo de Incentivo para 
Pequenas Empresas do Connecticut. Sentimo-nos orgulhosos por ser 
um parceiro desta iniciativa de apoio às pequenas empresas e 
organizações sem fins lucrativos do Connecticut. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
 
LIGAÇÃO:  [link to :30 video] 
 

 
LEGENDA:  
#SabiaQue ao candidatar-se ao Fundo de Incentivo para Pequenas 
Empresas do Connecticut connosco, assinamos para apoiar o êxito do 
seu negócio para lá da simples questão financeira? Este programa é 
uma solução tudo-em-um: Estamos aqui para lhe fornecer apoio e 
orientação para o seu negócio antes, durante e após o processo de 
empréstimo. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
LEGENDA: 
Se tiver uma pequena empresa ou uma organização sem fins lucrativos 
que poderia beneficiar de apoio para fazer progredir as suas operações, 
temos uma solução excelente para si. Venha falar connosco sobre o 
Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do Connecticut e descubra 
se este empréstimo flexível e com baixas taxas de juro é adequado para 
si. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 LEGENDA: 
Sabia que, enquanto CDFI, fomos desenvolvidos com a missão de servir 
a comunidade? É por isso que oferecemos opções de empréstimo 
flexíveis e com baixas taxas de juro - estamos realmente empenhados 
em investir no sucesso das pessoas de [concelho/região]. Agora, 
fazemos parte do Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do 
Connecticut, um novo recurso que vai fazer o seu negócio progredir. 
Pergunte-nos, hoje mesmo, sobre este excelente programa de 
empréstimo! [Número de Telefone] #CTSmallBusinessBoostFund 

 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 LEGENDA: 
É proprietário de uma pequena empresa com menos de 100 
funcionários e receitas anuais inferiores a 8 milhões de dólares? 
Podemos ter uma solução excelente para si: O Fundo de Incentivo para 
Pequenas Empresas do Connecticut. Contacte-nos para saber mais, ou 
apresente uma pré-candidatura para a concessão de empréstimos entre 
5.000 dólares e 500.000 dólares, em CTSmallBusinessBoostFund.org 
#CTSmallBusinessBoostFund 

 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
LEGENDA: 
Já apresentou uma pré-candidatura para lhe ser concedido um 
empréstimo do Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do 
Connecticut? O preenchimento do questionário na página 
CTSmallBusinessBoostFund.org só leva alguns minutos e, se for elegível, 
iremos trabalhar consigo antes, durante e após o processo de 
candidatura. #CTSmallBusinessBoostFund 

 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 LEGENDA: 
Apoiado pelo Connecticut Department of Economic & Community 
Development @CTDECD, o #CTSmallBusinessBoostFund é uma 
ferramenta excelente para pequenas empresas e organizações sem fins 
lucrativos com menos de 100 funcionários e receitas anuais inferiores a 
8 milhões de dólares. Contacte-nos, hoje mesmo, para saber mais sobre 
as opções de empréstimo e ver se é elegível! 
#CTSmallBusinessBoostFund 

 
LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 

 
LEGENDA: 
Estamos a adorar ver quantos dos nossos clientes fizeram perguntas 
sobre o Fundo de Incentivo para Pequenas Empresas do Connecticut! 
Consideramos esta solução uma ferramenta excelente para as 
pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos da nossa 
comunidade e estamos orgulhosos por sermos parceiros deste 
programa. Para saber mais, contacte-nos ou visite a página 
CTSmallBusinessBoostFund.org. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LIGAÇÃO:  Gráfico Animado do Anúncio Digital [link to 
CTsmallbusinessboostfund.org] 
 

 
LEGENDA: 
Tem curiosidade em saber se o Fundo de Incentivo para Pequenas 
Empresas do Connecticut é uma boa opção para si? Preencha hoje 
mesmo a pré-candidatura na página CTSmallBusinessBoostFund.org 
para ver se é elegível. Se for, iremos contactá-lo para o informarmos 
melhor sobre as suas opções de empréstimo e como é que podem 
beneficiar o seu negócio. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
 LIGAÇÃO:https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
 
 


