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Operações Elegíveis e principais Condições de Elegibilidade:

 Apoiar a criação de empresas e o desenvolvimento de novos negócios por

empresas de pequena dimensão, na fase inicial do seu ciclo de vida através de

financiamento bancário, com garantia mútua

 Apoiar a aquisição ou construção de imóveis, com condições contratuais adaptáveis

a cada situação específica

 Microempresas na fase inicial do seu ciclo de vida. Microempresas com 4 ou menos

anos de existência. No caso de a Microempresa ainda não estar criada, a garantia

apenas será emitida após constituição formal da empresa

 Empresas com um mínimo de 15% de capitais próprios

Linha de Apoio ao Desenvolvimento do Negócio: Start Up

Montante máximo de Financiamento

Desde que as características da atividade da empresa envolva a

necessidade de aquisição de equipamento produtivo ou sistema

produtivo integrado cujo valor de aquisição e instalação seja superior a

150 000 euros (s/ IVA).

100 m€

50 m€

Enquadramento em RGIC ou minimis até 8 anos

Carência até 2 anos

Prazo da Operação

Cobertura Garantia Mútua

75%

Comissão de Garantia

até 2%

A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, não constituindo uma proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.



Linha de Apoio ao Desenvolvimento do Negócio: Leasing

Enquadramento em RGIC ou minimis até 6 anos

Carência até 2 anos

Prazo da Operação

Operações Elegíveis:

 Apoiar o financiamento da aquisição, renovação e manutenção de bens

de equipamento, com opção de aquisição do equipamento, no final do

prazo

Leasing de Equipamento

Cobertura Garantia Mútua

65%

Comissão de Garantia

até 2%

Montante de Financiamento

até 250 m€

Enquadramento em RGIC até 12 anos

Enquadramento em minimis até 10 anos

Carência até 2 anos

Prazo da Operação

Operações Elegíveis:

 Apoiar a aquisição ou construção de imóveis, com condições contratuais

adaptáveis a cada situação específica

Cobertura Garantia Mútua

50%

Comissão de Garantia

até 2%

Leasing Imobiliário

Montante de Financiamento

até 500 m€

A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, não constituindo uma proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.



Operações Elegíveis:

 Conta Corrente para tesouraria

 Financiamento por Livrança

 Operações sobre o Estrangeiro

 Programas de Papel Comercial

 Desconto de Papel Comercial

 Factoring e Confirming

Linha de Apoio ao Desenvolvimento do Negócio: Curto Prazo

Prazo da Operação

até 3 anos

Montante de Operação

até 1,5 M€

Cobertura Garantia Mútua

65%

Comissão de Garantia

até 2%

A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, não constituindo uma proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.



Operações Elegíveis:

 Prestação de uma garantia que assegura o cumprimento das obrigações resultantes

de um contrato de fornecimento de mercadorias ou serviços assumido perante

entidades particulares ou públicas, nacionais ou internacionais

 A responsabilidade é transferida para a Sociedade de Garantia Mútua que se

compromete a honrar as obrigações assumidas contratualmente pela empresa

perante terceiros, nomeadamente os contratantes

 Cumprimento de obrigações perante terceiros (Clientes, Estado ou Fornecedores)

 Apoio à gestão de tesouraria.

Linha de Apoio ao Desenvolvimento do Negócio: Garantias Contratuais

Prazo da Operação

Montante de Operação

até 500 m€

Cobertura Garantia Mútua

100%

Comissão de Garantia

até 2%

A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, não constituindo uma proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.

Enquadramento em minimis até 10 anos

Carência até 2 anos


