
 

 

N/REF. 116/10                                             Angra do Heroísmo, Setembro de 2010 

 

ASSUNTO: LINHA DE CRÉDITO PME INVESTE VI..  

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento que, com um montante global de 1.250 milhões de euros, a Linha PME Investe 

VI engloba duas linhas específicas - Linha Geral e Linha Micro e Pequenas Empresas - e inclui uma dotação 

específica para empresas exportadoras.  

 

Condições genéricas a cumprir pelas empresas beneficiárias: 

• Preferencialmente Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração 

Electrónica do IAPMEI; 

• Localização (sede social) em território nacional; 

• Desenvolvimento de actividades enquadradas na lista de CAEs em anexo; 

• Sem incidentes não justificados ou incumprimentos junto da banca e sem atribuição de classe de 

rejeição de risco de crédito; 

• Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do 

financiamento; 

• Empresas que à data da propositura da operação detenham dívidas perante a Administração Fiscal e 

a Segurança Social, poderão contratar, junto do Banco proponente da operação, financiamentos 

intercalares, destinados única e exclusivamente à regularização destas dívidas, admitindo-se que, até 

30% do crédito a conceder no âmbito da presente Linha, seja utilizado para amortização integral 

desses financiamentos intercalares. 

Condições específicas da Linha “Micro e Pequenas Empresas”: 

• Micro ou Pequena Empresa pela Certificação Electrónica do IAPMEI e com volume de negócios 

inferior a 10 milhões de euros; 

• Situação líquida positiva no último exercício e resultados líquidos positivos em dois dos últimos 

quatro exercícios, ou dois anos de resultados positivos se apenas tiver menos de quatro exercícios 

aprovados (não carecem de ser completos); 



 

 

• Compromisso de manutenção do volume de emprego observado à data da contratação do 

empréstimo, durante a vigência do contrato de financiamento. 

 

Condições específicas da Linha “Geral – Dotação Geral”: 

• Micro, Pequenas e Médias Empresas, certificadas por Declaração Electrónica do IAPMEI válida ou 

Grandes Empresas (sem certificação do IAPMEI); 

• Situação líquida positiva no último exercício. 

 

Condições específicas da Linha “Geral – Dotação Específica Empresas Exportadoras”: 

• Micro, Pequenas e Médias Empresas, certificadas por Declaração Electrónica do IAPMEI válida ou 

Grandes Empresas (sem certificação do IAPMEI); 

• Empresas industriais, comerciais ou de serviços que não integrem grupos empresariais cuja 

facturação consolidada seja superior a 75 milhões de euros; 

• Exportação de pelo menos 10% do volume de negócios da empresa ou um valor superior a 150.000 

euros, sendo consideradas como exportação as vendas destinadas a empresas exportadoras; 

• No caso de empresas comerciais, os bens ou serviços exportados, correspondentes aos limites 

fixados, devem ser produzidos em Portugal; 

• Situação líquida positiva no último exercício. 

 

Operações Elegíveis 

• Operações destinadas a investimento novo em activos fixos corpóreos ou incorpóreos (a realizar no 

prazo de 6 meses após a data da contratação), ou ao reforço do fundo de maneio ou dos capitais 

permanentes. 

• Excepcionalmente, até 30% do financiamento a conceder poderá ser utilizado para liquidar dívidas 

contraídas junto do sistema financeiro nos 3 meses anteriores à data da contratação da operação 

elegível e destinadas exclusivamente à regularização de dívidas em atraso à Administração Fiscal e 

Segurança Social. 

Não são consideradas elegíveis as operações relacionadas com: 

• A reestruturação financeira e/ou consolidação de crédito vivo;  



 

 

• A liquidação ou substituição de forma directa ou indirecta, ainda que em condições diversas, 

financiamentos anteriormente acordados com o Banco, excepto os referidos no parágrafo anterior;  

• A aquisição de activos financeiros, terrenos, imóveis, bens em estado de uso, viaturas ligeiras  que 

não sejam “meio de produção” e viaturas de transporte rodoviário de mercadorias adquiridas por 

transportadores rodoviários de mercadorias por conta de terceiros;  

• Actividades relacionadas com a exportação para países terceiros e Estados-Membros, 

nomeadamente a criação e funcionamento de redes de distribuição  

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 
Linha Geral  Linha Micro e Pequenas Empresas 

Montante global 

Até 900 milhões de euros,  

com uma dotação geral de 450.000.000 

euros e uma dotação especial para 

empresas exportadoras de 

450.000.000 euros  

Até 350.000.000 euros 

Taxa de juro a praticar 

Euribor 3M + Spread (2,7% a 3,375%) 

(1) 

Euribor 3M + 2% (2) 

Para as operações da Linha Especifica 

“Micro e Pequenas Empresas”, a taxa de 

juro será bonificada pelo FINOVA no 

valor do spread aplicável a cada 

operação. 

Montante Máximo por 

Empresa 

PME Líder: até 1.000.000 euros  

Outras PME: até 750.000 euros  

Micro empresas: até 25.000 euros 

Pequenas empresas: até 50.000 euros  

Prazo das Operações 

Elegíveis  
Até 6 anos Até 4 anos 

Período de carência Carência de capital até 12 meses  Carência de capital até 6 meses 

Pagamento de juros 
O pagamento de juros é trimestral e 

postecipado  

O pagamento de juros é trimestral e 

postecipado. 

Reembolso de capital 
O capital será reembolsado através de prestações constantes, trimestrais e 

postecipadas.  



 

 

Garantias 

Garantia autónoma à primeira solicitação prestada pela SGM e destinada a cobrir 

50% do capital em dívida, no caso da Linha Geral e da Linha Micro e Pequenas 

Empresas. 

  

Linha Geral Exportadoras 

Garantia de 60% do capital em dívida para empresas exportadoras que não 

tenham beneficiado de qualquer operação no âmbito das anteriores Linhas PME 

Investe; 50% nos restantes casos.  

 

Incentivos públicos 

• Os apoios são concedidos ao abrigo do regime comunitário de auxílios de minimis. 

• Bonificação de juros: diferencial entre a taxa de juro aplicável à operação e a taxa de juro suportada 

pela empresa para operações da Linha Específica “Micros e Pequenas Empresas”; 

• Pagamento integral da comissão de garantia mútua; 

• Garantia mútua até 50% do montante da operação, podendo ser majorada até 60% no caso da Linha 

Geral Empresas Exportadoras desde que as empresas não tenham beneficiado das anteriores Linhas 

PME Investe.  

 
Cúmulo de Operações 

• No caso da Linha Específica ”Micro e Pequenas Empresas” apenas será permitida a apresentação de 

uma candidatura. O montante máximo acumulado de operações, considerando a operação proposta 

à Linha PME Investe VI e as operações contratadas em Linhas idênticas das Linhas PME Investe III, IV 

e V, não pode exceder os 100.000 euros de financiamentos acumulados contratados; 

 

• Na Linha Específica “Geral”, as empresas poderão apresentar uma operação de locação financeira e 

outra de financiamento bancário, através da mesma Instituição de Crédito, e poderão igualmente 

apresentar mais do que uma operação, com a mesma tipologia, desde que o façam através de 

Instituições de Crédito diferentes. Em qualquer uma das situações previstas, o conjunto das diversas 

operações não poderá ultrapassar o montante máximo de crédito definido por empresa; 

• As empresas poderão candidatar-se às duas Linhas Específicas. 

 



 

 

Prazo de candidatura 

As candidaturas poderão ser apresentadas a partir de 18 de Junho de 2010. 

 

Prazo de vigência 

Até 6 meses após a abertura da Linha de Crédito, podendo este prazo ser extensível por mais 6 meses, caso a 

mesma não se esgote no primeiro prazo. 

 

CAEs Elegíveis (CAE Rev. 3) 

022 Exploração florestal 

024 Actividades dos serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal 

05 Extracção de hulha e lenhite 

06 Extracção de petróleo bruto e gás natural 

07 Extracção e preparação de minérios metálicos 

08 Outras indústrias extractivas 

09 Actividades dos serviços relacionados com as indústrias extractivas 

101 Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne 

103 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas 

104 Produção de óleos e gorduras animais e vegetais 

105 Indústria de lacticínios 

106 Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, de féculas e de produtos afins 

107 Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha 

108 Fabricação de outros produtos alimentares 

109 Fabricação de alimentos para animais 

11 Indústria das Bebidas 

12 Indústria do tabaco 

13 Fabricação de têxteis 

14 Indústria do vestuário 

15 Indústria do couro e dos produtos do couro 

16 Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de 

espartaria 

17 Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos 

18 Impressão e reprodução de suportes gravados 



 

 

19 Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis 

2011 Fabricação de gases industriais 

2012 Fabricação de corantes e pigmentos 

2013 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos de base 

20141 Fabricação de resinosos e seus derivados 

20144 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base, n.e. 

2015 Fabricação de adubos e de compostos azotados 

2016 Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias 

2017 Fabricação de borracha sintética sob formas primárias 

202 Fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquímicos 

203 Fabricação de tintas, vernizes e produtos similares; mastiques; tintas de impressão 

204 Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de 

higiene 

205 Fabricação de outros produtos químicos 

206 Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais 

21 Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas 

22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 

23 Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 

24 Indústrias metalúrgicas de base 

25 Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos 

26 Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos electrónicos e 

ópticos 

27 Fabricação de equipamento eléctrico 

28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 

29 Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis 

30 Fabricação de outro equipamento de transporte 

31 Fabrico de mobiliário e de colchões 

32 Outras indústrias transformadoras 

33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 

35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 

36 Captação, tratamento e distribuição de água 



 

 

37 Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais 

38 Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais 

39 Descontaminação e actividades similares 

41 Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios); construção de edifícios 

42 Engenharia civil 

43 Actividades especializadas de construção 

45 Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 

461 Agentes do comércio por grosso 

462 Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos 

4631 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas 

4632 Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne 

4633 Comércio por grosso de leite e derivados, ovos, azeite, óleos e gorduras alimentares 

4634 Comércio por grosso de bebidas 

4635 Comércio por grosso de tabaco 

4636 Comércio por grosso de açúcar, chocolate e produtos de confeitaria 

4637 Comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias 

46382 Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. 

4639 Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco 

464 Comércio por grosso de bens de consumo, excepto alimentares, bebidas e tabaco 

465 Comércio por grosso de equipamento das tecnologias de informação e comunicação ( TIC) 

466 Comércio por grosso de outras máquinas, equipamentos e suas partes 

467 Comércio por grosso de combustíveis, metais, materiais de construção, ferragens e outros produtos n.e. 

469 Comércio por grosso não especializado 

47 Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos 

49 Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos 

50 Transportes por água 

51 Transportes aéreos 

52 Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento) 

53 Actividades postais e de courier 

55 Alojamento 

56 Restauração e similares 



 

 

58 Actividades de edição 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de 

edição de música 

60 Actividades de rádio e de televisão 

61 Telecomunicações 

62 Consultoria e programação informática e actividades relacionadas 

63 Actividades dos serviços de informação 

64202 Actividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras 

68 Actividades imobiliárias 

69 Actividades jurídicas e de contabilidade 

70 Actividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão 

71 Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; actividades de ensaios e de análises técnicas 

72 Actividades de investigação científica e de desenvolvimento 

73 Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião 

74 Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

75 Actividades veterinárias 

77 Actividades de aluguer 

78 Actividades de emprego 

79 Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e actividades relacionadas 

80 Actividades de investigação e segurança 

81 Actividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins 

82 Actividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 

85 Educação 

86 Actividades de saúde humana 

87 Actividades de apoio social com alojamento 

88 Actividades de apoio social sem alojamento 

90 Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e literárias 

91 Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais 

92 Lotarias e outros jogos de aposta 

93 Actividades desportivas, de diversão e recreativas 

95 Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 



 

 

96 Outras actividades de serviços pessoais 

 

Instituições de Crédito Protocoladas 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 

Banco BPI, SA 

Banco Comercial Português, S.A. 

Banco de Investimento Global, S.A. 

Banco Efisa, S.A. 

Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. 

Banco Espírito Santo, S.A. 

Banco Finibanco, S.A. 

Banco Internacional do Funchal, S.A. 

Banco Investe, S.A. 

Banco Popular Portugal, S.A. 

Banco Português de Negócios, S.A. 

BPN Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 

Banco Santander Totta, S.A. 

Banif GO, Instituição de Crédito, S.A. 

Barclays Bank PLC 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL 

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra – Caixa Nova 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL 

Caixa Económica Montepio Geral 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Caixa Leasing e Factoring, S.A. 

Deutsche Bank (Portugal), S.A. 

Totta-Crédito Especializado, Instituição Financeira de Crédito, S.A. 

 

 



 

 

A Síntese dos termos e condições da Linha de Crédito PME Investe V poderá ser consultada, na íntegra, no 

site desta câmara do comércio, através do link: http://www.ccah.eu/informacoes/ver.php?id=444 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


