
 

 

 

N/Ref. 46/12                           Angra do Heroísmo, Maio de 2013 

 

Assunto: ALTERAÇÕES NAS LINHAS DE CRÉDITO DE APOIO ÀS EMPRESAS DOS AÇORES 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento que no dia de ontem, foram relevadas alterações aos programas 

de financiamento às empresas, numa cerimónia que ficou marcada pela assinatura dos 

protocolos das linhas de crédito de apoio às empresas com as instituições bancárias. 

 

Assim sendo, iremos de seguida expor de forma sucinta as principais alterações que irão 

ocorrer nas Linhas de Crédito. 

 

• Empresas I e III 

     Poderá ser solicitado um ano intercalar de carência de reembolso do empréstimo. 

 

• Investe I  

    Poderá ser solicitado um ano intercalar de carência de reembolso do empréstimo. 

             Para as Micro/ Pequenas empresas e Médias empresas o prazo global de amortização      

             do financiamento poderá ir até aos 8 anos. 

             Para as Médias e Grandes empresas do Sector do Turismo enquadradas no n.º 2 do         

             Apêndice I (em anexo a legislação) e Médias e Grandes empresas de Sectores     

             Exportadores que cumpram a condição mencionada no nº 3 do Apêndice I (em anexo a  

             legislação) mantêm o prazo de operação em 9 anos. 

 

• Investe II 

Houve um reforço em mais 10 milhões de euros para esta linha de crédito, fixando a 

mesma em 50 milhões.  

Para as Micro e Pequenas empresas o prazo máximo global de amortização do 

financiamento passou de 5 anos para 8 anos. 

O período de carência poderá ir agora até aos 24 meses para as Micro e Pequenas 

empresas, quer com financiamento a decorrer ou a contratar. 

O período de carência poderá ir agora até 18 meses para as restantes empresas, quer 

com financiamento a decorrer ou a contratar.  

 

 



 

 

 

• Reestruturação I, II e III 

Poderá ser solicitado um ano intercalar de carência de reembolso do empréstimo para 

os financiamentos já contratados. 

 

Todas as alterações supramencionadas terão que ser solicitadas perante as instituições 

bancárias, porém, prevê-se que daqui a 15 dias é que os bancos aderentes irão iniciar a sua 

operacionalização. 

 

Pode visualizar a legislação referente a este assunto no nosso site,  em www.ccah.eu, através 

do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1368810599.pdf . 

 

Não hesite em contatar-nos para qualquer esclarecimento/ informação adicional, de segunda a 

sexta-feira, pelo correio eletrónico incentivos@ccah.eu ou telefone 295 204 810. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


