
 

 

 

N/Ref. 93/11                      Angra do Heroísmo, Junho de 2011 

 

 

Assunto: LLIINNHHAA  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  RREEEESSTTRRUUTTUURRAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDÍÍVVIIDDAA  BBAANNCCÁÁRRIIAA  DDAASS  

EEMMPPRREESSAASS  DDOOSS  AAÇÇOORREESS  IIII    

 
Caro Associado, 
 
Foi criada recentemente a “Linha de Apoio à Reestruturação de Divida Bancária das Empresas 

dos Açores II”, que visa permitir a reestruturação do endividamento bancário contribuindo 

para uma redução dos encargos financeiros das empresas e para uma redução do esforço 

financeiro das empresas a curto e médio prazo.  

 

 

Benefícios Directos 

 

É fundamental que da operação de reestruturação da dívida bancária 

resulte um benefício para a empresa, nomeadamente: Atribuição de 

um período de carência (entre 12 e 24 meses); O eventual novo 

spread a contratualizar não poderá ser superior a 6% 

 

Apoio do Governo Regional 

Bonificação de 75% do spread num valor máximo de bonificação de 

4,5%; O montante total de bonificação a atribuir a cada uma das 

empresas não poderá exceder 3 vezes os encargos financeiros 

bancários já suportados relativamente às operações a reestruturar no 

período compreendido entre 01.11.2008 e 31.05.2011. 

 

Montante máximo a financiar 

 

O montante máximo de operações a financiar por empresa é de 3 

milhões de euros 

 

Beneficiários 

Empresas 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 (Agricultura, 

Lacticínios, Pescas…) 

 

Regras de Minimis 

O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa 

não pode exceder 200.000€ durante um período de três exercícios 

financeiros.  



 

 

 

Prazo da Operação 

 

Entre 12 anos, após a contratação 

 

Período de Carência de Capital 

 

Entre 12 e 24 meses 

 

Prazo de Vigência 

Abertura da Linha 15 de Junho 2011 (Prazo de Vigência é de 90 dias 

(seguidos), após a abertura, podendo este prazo ser extensível por 

períodos iguais, caso a mesma não se esgote no primeiro prazo) 

 

Candidatura 

 

Junto de qualquer instituição bancária 

 

 

A presente circular não dispensa a consulta e leitura dos protocolos bancários 

 
Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 
 

 

 


