Se é empresário, tem agora à sua disposição duas novas
formas de financiamento e apoio para o seu negócio

LINHA DE CRÉDITO

AÇORES INVESTE
PARA REFORÇO DO FUNDO DE MANEIO

LINHA DE APOIO

À REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA

Apresente a sua candidatura
directamente nas instituições bancárias!

Para mais informações, visite o site www.azores.gov.pt

LINHA DE CRÉDITO

AÇORES INVESTE
PARA REFORÇO DO FUNDO DE MANEIO
CONDIÇÕES GERAIS DA LINHA DE CRÉDITO
Beneficiários: Empresas com sede na Região Autónoma dos Açores, que desenvolvam actividade
enquadrada na lista de CAE’s definida.
Montante Global: Até 40 Milhões de Euros.
Prazo de Vigência: Até 90 dias.
Operações Elegíveis: São elegíveis operações de financiamento destinadas ao reforço do fundo
de maneio ou dos capitais permanentes e investimento novo em activos fixos corpóreos ou
incorpóreos, de acordo com as condições especificadas.
Operações não Elegíveis:
a) Não serão aceites ao abrigo desta Linha, as operações que se destinem à reestruturação financeira e/ou impliquem a consolidação de crédito vivo, ou que se destinem ao financiamento de
projectos candidatados ao (SIDER – DLR n.º19/2007/A);
b) Não são enquadráveis na Linha operações destinadas a substituir de forma directa ou indirecta,
ainda que em condições diversas, financiamentos anteriormente acordados com o Banco.

Bonificação da Taxa de Juro e da Comissão de Garantia:

LINHA DE CRÉDITO AÇORES INVESTE – 40 Milhões de Euros
Síntese
Condições Gerais

Micro e Pequenas
Empresas

Médias
Empresas

Sector do Turismo
Médias e Grandes
Empresas

Sectores
Exportadores
Médias e Grandes
Empresas

25 mil € (Micro)
Montante por Empresa

150 mil €

150 mil €

150 mil €

(Redução do Spread)
-1,35%

(Redução do Spread)
-1,85%

(Redução do Spread)
-1,85%

50 mil € (Pequenas)
Bonificação atribuída
GOVERNO REGIONAL

Spread + 0,25%

Prazo dos empréstimos

3 anos

5 anos

7 anos

5 anos

Condições do
financiamento

Carência de capital
12 meses

Carência de capital
12 meses

Carência de capital
12 meses

Carência de capital
12 meses

Garantias

Garantia SGM de 75%
do capital em dívida

Garantia SGM de 50%
do capital em dívida

Garantia SGM de 50%
do capital em dívida

Garantia SGM de 50%
do capital em dívida

Candidaturas: As candidaturas são apresentadas junto das Instituições de Crédito que celebraram protocolo
com Governo Regional.
Para efeitos de classificação de micro, pequena e média empresa será tida em consideração a certificação ao abrigo do Decreto-Lei n.º
372/2007, podendo os empresários desencadear este procedimento através do site: http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sre-draic
(Certificação de Electrónica de PME).

LINHA DE APOIO

À REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA

Beneficiários
Empresas com sede na Região Autónoma dos
Açores que não tenham como actividade principal a produção primária de produtos agrícolas
previstos na lista constante do Anexo I ao Tratado que institui a Comunidade Europeia.
Montante Global
Até 100 Milhões de Euros.
Objecto
Esta Linha de Apoio visa a realização de operações de reestruturação de dívida bancária,
considerando-se para o efeito o endividamento
bancário existente à data de 31 de Outubro de
2008.
Operações Elegíveis
Operações que se destinem à reestruturação
financeira e/ou impliquem a consolidação de
crédito vivo ou que se destinem a substituir de
forma directa ou indirecta, ainda que em condições diversas, financiamentos anteriormente
acordados com a Instituição de Crédito.

Apoio concedido
a) Bonificação de 50% do spread num valor
máximo de bonificação de 1,5%;
b) O montante total de bonificação a atribuir
a cada uma das empresas não poderá exceder 30% dos encargos financeiros bancários
suportados no período compreendido entre 01.01.2006 e 31.10.2008.
Prazo das operações
O prazo máximo do apoio inerente às operações ao abrigo da presente Linha é até 10 anos,
após a contratação, sendo o período de carência de Capital entre 12 e até 24 meses.
Montante máximo de operações a financiar
O montante máximo de operações a financiar
por empresa é de 3 Milhões de euros.
Prazo de Vigência da Linha
O prazo de vigência da presente Linha de
Apoio é de 90 dias.

Candidaturas: As candidaturas são apresentadas junto das Instituições de Crédito
que celebraram protocolo com Governo Regional.

LINHA DE CRÉDITO

AÇORES INVESTE
PARA REFORÇO DO FUNDO DE MANEIO

União Europeia
FEDER

Apresente a sua candidatura
directamente nas instituições bancárias!

LINHA DE APOIO
Novabase Atlântico (Rui Goulart)

À REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA

Não dispensa consulta da legislação

(Resolução do Conselho do Governo nº 21/2009 de 2 de Fevereiro)

www.azores.gov.pt

