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Assunto: NNOOVVAA  LLIINNHHAA  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOO  AAÇÇOORREESS  EEMMPPRREESSAASS  IIII.. 

 

Caro Associado, 

 

Foi criada recentemente a “Linha de Crédito Açores Empresas II”, que visa permitir às empresas 

fornecedoras de bens ou serviços obter a liquidação dos respectivos créditos, facturas emitidas até 15 de 

Maio de 2010, em condições de maior celeridade. 

 

Objectivos

Visa permitir às empresas fornecedoras de bens ou serviços, com facturas emitidas até

15 de Maio de 2010 obter a liquidação dos respectivos créditos em condições de maior

celeridade.

Beneficiários

Empresas com sede na Região Autónoma dos Açores, cuja actividade principal não

esteja relacionada com a produção primária de produtos agrícolas, com créditos sobre

os Municípios da R. A. A. ou sobre as Empresas Municipais na dependência directa

desses Municípios.

Operações Elegíveis

A utilização da Linha tem de resultar para o Beneficiário vantagem em termos de

responsabilidade, prazo de recebimento e/ou encargos com a antecipação da recepção

dos montantes.

Operações não Elegíveis
Pagamento de juros, indemnizações por mora, sanções pecuniárias compulsórias ou

outras emergentes do incumprimento pontual.

Apoio concedido

Pagamento do spread, que acresce ao indexante, cujo valor máximo é de 3,5%, a

liquidar ao Banco sendo que o indexante liquidado pela Câmara Municipal ou Empresa

Municipal

Prazo das operações
O prazo máximo do apoio é de 2 anos contados a partir da data do contrato celebrado

com o beneficiário.

Montantes de Financiamento por Beneficiário

Micro empresa: até 75 mil euros; Pequena empresa: até 150 mil euros; Média e grande

empresa: até 500 mil euros. Sempre que se exceda estes limites, esse montante

máximo é acrescido de 50% do valor das facturas que não concorreram na

determinação dos referidos limites.

Prazo de Vigência Candidaturas 90 dias consecutivos

Reembolso do Capital

Será efectuado pelo beneficiário, na proporção directa das transferências efectuadas

pelo Município ou Empresa Municipal, sendo reembolsado até ao limite máximo de

50% do financiamento no 1.º ano e o restante no 2.º ano, contados a partir da

assinatura do contrato. 

 

 

 



 

 

A presente resolução entrou em vigor a 20 de Maio de 2010 e pode ser consultada através do site desta 

Câmara do Comércio em http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1274895624.pdf. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


