LINHA de Crédito
CAPITALIZAR 2018

Linha de Crédito Capitalizar 2018: Micro e Pequenas Empresas
Principais Condições de Acesso

Operações Elegíveis



Micro ou Pequena Empresa de acordo com Certidão Eletrónica do
IAPMEI



Investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos, ou ao reforço do
fundo de maneio ou dos capitais permanentes



Situação líquida positiva no último exercício





Resultados líquidos positivos em dois dos últimos quatro exercícios

Investimento deverá ser realizado no prazo máximo de 12 meses após a data
de contratação

Micro Empresa
• Até 50 000 €

Financiamento por empresa

Cobertura Garantia Mútua

Prazo das Operações
• Até 6 anos

70%

Período de Carência
• Até 12 meses

Pequena Empresa
• Até 100 000 €

Prazo do Financiamento
Enquadramento em minimis

Carência

até 1 ano

Prazo das Operações
• Até 6 anos

Período de Carência
até 6 anos
• Até 12 meses

Comissão de Garantia
Integralmente bonificada

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 Crédito Capitalizar 2018: Fundo de Maneio
Principais Condições de Acesso

Operações Elegíveis



Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI





Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros



Situação líquida positiva no último exercício

PME Líder
• Até 1 500 000 €

Financiamento por empresa

Financiar necessidades de fundo de maneio, nomeada
exclusivamente as decorrentes de incremento de atividade

Cobertura Garantia Mútua

Prazo das Operações
• Até 6 anos

50%

Período de Carência
• Até 12 meses

Outras
• Até 1 000 000 €

Prazo do Financiamento
Enquadramento em minimis

Carência até 6 meses

Prazo das Operações
• Até 6 anos

Comissão de Garantia

Período de Carência
até 4 anos
• Até 12 meses

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.

50% bonificada

mas

não

Linha de Crédito Capitalizar 2018: Plafond de Tesouraria
Principais Condições de Acesso

Operações Elegíveis



Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI





Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros



Situação líquida positiva no último exercício

PME Líder
• Até 1 500 000 €

Financiamento por empresa

Financiar necessidades de tesouraria das empresas através de limite
contratado, com utilização continuada até ao prazo e limite definido, com
liquidação e reutilização gerida pelo banco

Cobertura Garantia Mútua

Prazo das Operações
• Até 6 anos

50%

Período de Carência
• Até 12 meses

Outras
• Até 1 000 000 €

Prazo da Operação
Enquadramento em minimis

Prazo das Operações
• Até 6 anos

Comissão de Garantia

Período de Carência
1,2 ou 3 anos
• Até 12 meses

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.

50% bonificada

Linha de Crédito Capitalizar 2018: Investimento ‘Geral’
Principais Condições de Acesso

Operações Elegíveis



Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI



Financiamento de investimento novo em ativos fixos corpóreos ou
incorpóreos e aquisição de partes sociais que completem a atividade



Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros



Investimento deverá ser realizado no prazo máximo de 18 meses após a data
de contratação



Situação líquida positiva no último exercício



As empresas terão ainda que cumprir um dos seguintes requisitos:
o
Ser não PME
o
Ter projetos de investimento localizados na Região NUT II de
Lisboa ou Algarve
o
Ter projetos de investimento nas atividades enquadradas em
lista específica de CAE disponibilizada pela Entidade Gestora da
Linha

Cobertura Garantia Mútua

65%

PME Líder
• Até 2 000 000 €

Financiamento por empresa

Comissão de Garantia

Prazo das Operações
• Até 6 anos
Período de Carência
• Até 12 meses
Outras
• Até 1 500 000 €
Prazo das Operações
• Até 6 anos

Integralmente bonificada

Prazo do Financiamento
Enquadramento em minimis
Carência

até 10 anos
até 3 anos

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 Crédito Capitalizar 2018: Investimento Projetos 2020
Principais Condições de Acesso

Operações Elegíveis



Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI



Financiamento de investimentos elegíveis no âmbito de projetos aprovados e
contratados no âmbito do Programa Portugal 2020



Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros



O montante de financiamento por projeto não poderá exceder o valor
correspondente a 75% do investimento elegível deduzido do incentivo
aprovado e contratado



Situação líquida positiva no último exercício



Investimento deverá ser realizado no prazo máximo de 18 meses após a data
de contratação

Cobertura Garantia Mútua

PME Líder
• Até 2 000 000 €

Financiamento por empresa

Prazo das Operações
• Até 6 anos

70%

Período de Carência
• Até 12 meses

Outras
• Até 1 500 000 €

Prazo do Financiamento
Enquadramento em minimis

Carência

até 3 anos

Prazo das Operações
• Até 6 anos

Período de Carência
• Até 12 meses

Comissão de Garantia
Integralmente bonificada
até 10 anos

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 Crédito Capitalizar 2018: Indústria 4.0 / Apoio à digitalização
Principais Condições de Acesso

Operações Elegíveis



Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI





Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros



Situação líquida positiva no último exercício

Cobertura Garantia Mútua

PME Líder
• Até 1 500 000 €

Financiamento por empresa

Operações destinadas a financiar necessidades de fundo de maneio ou
investimento de empresas que se dediquem à produção ou desenvolvimento
de soluções tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0, bem como financiar a
aquisição destas soluções por parte de empresas que pretendam promover a
sua aplicação, acrescida de fundo de maneio de até 20% do valor do
investimento em capital fixo

Prazo das Operações
• Até 6 anos

70%

Período de Carência
• Até 12 meses

Outras
• Até 1 000 000 €
Prazo das Operações
• Até 6 anos

Prazo do Financiamento
Enquadramento em minimis

Carência

até 2 anos

Período de Carência
• Até 12 meses

Comissão de Garantia
Integralmente bonificada
até 7 anos

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 Crédito Capitalizar 2018: Circuito

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 Crédito Capitalizar 2018: Instituições de Crédito Protocoladas

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.

