
Financiamento Máximo por Empresa

Reembolso de Capital

Prazo Máximo da Operação

Carência de Capital Máxima

Taxa de Juro Modalidade Fixa

Taxa de Juro Modalidade Variável

Spread

Bonificação da Taxa de Juro

Garantia Mútua

Comissão de Garantia Mútua

Bonificação de Comissão de Garantia Mútua

Objetivo

Apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional.
Apoiar os empresários portugueses e luso‐descendentes que regressam a Portugal permitindo assim criar condições para a criação
de novos negócios e o investimento empresarial.

Beneficiários

Micro, Pequenas e Médias Empresas ﴾PME﴿, certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P., que desenvolvam atividade
enquadrada e cumpram requisitos.
Empresas privadas cujo capital social seja detido em pelo menos 50% por Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CRP ‐ Cidadãos que
tenham emigrado de Portugal ﴾independentemente da sua nacionalidade﴿, ou Cidadãos lusodescendentes, que pretendam
regressar e empreender em Portugal﴿ que:

Ainda não tenham iniciado a respetiva atividade à data de pedido de crédito, ou,
No caso de já terem iniciado atividade à data de pedido de crédito, não tenham iniciado há mais de 6 meses à data do pedido
de crédito e tenham em vista a realização de investimentos que criem postos de trabalho.

Operações Elegíveis

Operações destinadas a investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos ou ao reforço do fundo de maneio ou dos
capitais permanentes, incluindo trespasse;
Operações de aquisição de partes sociais de empresas existentes, quer diretamente, quer através do aumento de capital, desde que
confirmada à data da contratação e após o investimento que Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, possuem mais de 50% do
capital social e dos direitos de voto da empresa beneficiária e que, ainda que indiretamente, os CRP passam a deter mais de 50% do
capital social e dos direitos de voto na empresa alvo de aquisição;
A aquisição de imóveis só pode ser elegível, no limite até 50% do montante total do financiamento e se os mesmos apresentarem
características técnicas específicas e forem afetos diretamente à atividade produtiva, designadamente em processos de
transformação, laboratorial e ambiente, e que a empresa não desenvolva atividade na CAE da divisão 68;
As empresas beneficiárias que desenvolvam atividades enquadradas no setor primário, nomeadamente Agricultura, Pecuária,
Silvicultura e Indústrias Extrativas, podem adquirir terrenos e imóveis, bem como bens móveis sujeitos a registo desde que os
mesmos sejam, comprovadamente, destinados à atividade produtiva da empresa.

No financiamento que envolva a compra de capital social, a empresa cujo capital é adquirido não pode ser detida em 25% ou mais, por
cônjuge, unido de facto ou familiar do CRP até ao 2.º grau em linha reta ou colateral, nem por outra empresa na qual os sujeitos, ora
referidos, detenham 25% ou mais do respetivo capital.

Operações Não Elegíveis

Operações de aquisição de ativos financeiros ﴾com exceção dos previstos nas operações elegíveis﴿, terrenos, bens em estado de uso,
bem como imóveis e viaturas ligeiras que não assumam o caráter de “meio de produção” e veículos de transporte rodoviário de
mercadorias adquiridas por transportadores rodoviários de mercadorias por conta de terceiros;
Operações que se destinem à reestruturação financeira e/ou impliquem a consolidação de crédito vivo;
Operações destinadas a liquidar ou substituir de forma direta ou indireta, ainda que em condições diversas, financiamentos
anteriormente acordados com o Banco;
Aquisição de imóveis, ou investimentos com a aquisição de empresas cujos ativos sejam constituídos maioritariamente por
imóveis.

Condições de Elegibilidade do Beneficiário

Localização em território nacional;
Capital social detido maioritariamente por  Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, à data da emissão da contratação e após a
concretização do investimento;
Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, terem pelo menos 18 anos de idade;
Comprovem, à data da contratação, que os CRP asseguram o financiamento do investimento através de capital próprio igual ou
superior a 15% do investimento em capital fixo;
Os projetos de investimento devem, até à data da libertação da primeira parcela do financiamento, encontrar‐se autorizados pelas
entidades competentes, quando legalmente exigível;
 Sem incidentes não regularizados junto da Banca, à data da emissão de contratação;
Ter a situação regularizada perante a  Administração Fiscal e da Segurança Social; 
Sem dívidas perante a SPGM ou qualquer das SGM;
Os CRP não tenham ainda iniciado atividade empresarial em Portugal há mais de 6 meses à data do pedido de financiamento;
Os financiamentos deverão comprovar a criação de postos de trabalho, avaliando‐se a criação de postos de trabalhos nos seguintes
termos:

N.º de postos de trabalho criados > nº de CRP apoiados, em empresas novas ﴾constituídas, há menos de 6 meses﴿;
N.º de postos de trabalho criados >= n.º de CRP apoiados, em empresas adquiridas;

Cumprir requisitos previstos em matéria de auxílios de estado, nomeadamente: Regime de minimis ﴾Regulamento ﴾UE﴿ n.º
1407/2013, de 18 de dezembro﴿;
Os investimentos a apoiar não podem estar materialmente concluídos ou totalmente executados na data da decisão de
financiamento.

Tipo de Operação

Crédito
Garantia Mútua

Tipo de Produto Bancário

Empréstimo Bancário

Crédito

€ 1 milhão, não podendo ser superior a € 500.000 por CRP envolvido.

Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual.
Até 8 anos.

Até 24 meses.
Swap da Euribor + spread.

Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses  +  spread.
3,25%.

0,00%.

Garantia Mútua

Até 75%.

Máximo 1,25%.

100% nos primeiros 4 anos, a contar da primeira utilização.

Entidade a Contactar

Sociedade de Garantia Mútua que acompanha a sede da empresa ﴾https://www.spgm.pt/pt/sociedades/﴿

Bancos Aderentes

Banco BPI, S.A.
Banco Comercial Português, S.A.
Banco Santander Totta, S.A.
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Novo Banco, S.A.
Banco BIC Português, S.A.

Linha de Crédito Regressar
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Objetivo

Apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional.
Apoiar os empresários portugueses e luso‐descendentes que regressam a Portugal permitindo assim criar condições para a criação
de novos negócios e o investimento empresarial.

Beneficiários

Micro, Pequenas e Médias Empresas ﴾PME﴿, certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P., que desenvolvam atividade
enquadrada e cumpram requisitos.
Empresas privadas cujo capital social seja detido em pelo menos 50% por Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CRP ‐ Cidadãos que
tenham emigrado de Portugal ﴾independentemente da sua nacionalidade﴿, ou Cidadãos lusodescendentes, que pretendam
regressar e empreender em Portugal﴿ que:

Ainda não tenham iniciado a respetiva atividade à data de pedido de crédito, ou,
No caso de já terem iniciado atividade à data de pedido de crédito, não tenham iniciado há mais de 6 meses à data do pedido
de crédito e tenham em vista a realização de investimentos que criem postos de trabalho.

Operações Elegíveis

Operações destinadas a investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos ou ao reforço do fundo de maneio ou dos
capitais permanentes, incluindo trespasse;
Operações de aquisição de partes sociais de empresas existentes, quer diretamente, quer através do aumento de capital, desde que
confirmada à data da contratação e após o investimento que Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, possuem mais de 50% do
capital social e dos direitos de voto da empresa beneficiária e que, ainda que indiretamente, os CRP passam a deter mais de 50% do
capital social e dos direitos de voto na empresa alvo de aquisição;
A aquisição de imóveis só pode ser elegível, no limite até 50% do montante total do financiamento e se os mesmos apresentarem
características técnicas específicas e forem afetos diretamente à atividade produtiva, designadamente em processos de
transformação, laboratorial e ambiente, e que a empresa não desenvolva atividade na CAE da divisão 68;
As empresas beneficiárias que desenvolvam atividades enquadradas no setor primário, nomeadamente Agricultura, Pecuária,
Silvicultura e Indústrias Extrativas, podem adquirir terrenos e imóveis, bem como bens móveis sujeitos a registo desde que os
mesmos sejam, comprovadamente, destinados à atividade produtiva da empresa.

No financiamento que envolva a compra de capital social, a empresa cujo capital é adquirido não pode ser detida em 25% ou mais, por
cônjuge, unido de facto ou familiar do CRP até ao 2.º grau em linha reta ou colateral, nem por outra empresa na qual os sujeitos, ora
referidos, detenham 25% ou mais do respetivo capital.

Operações Não Elegíveis

Operações de aquisição de ativos financeiros ﴾com exceção dos previstos nas operações elegíveis﴿, terrenos, bens em estado de uso,
bem como imóveis e viaturas ligeiras que não assumam o caráter de “meio de produção” e veículos de transporte rodoviário de
mercadorias adquiridas por transportadores rodoviários de mercadorias por conta de terceiros;
Operações que se destinem à reestruturação financeira e/ou impliquem a consolidação de crédito vivo;
Operações destinadas a liquidar ou substituir de forma direta ou indireta, ainda que em condições diversas, financiamentos
anteriormente acordados com o Banco;
Aquisição de imóveis, ou investimentos com a aquisição de empresas cujos ativos sejam constituídos maioritariamente por
imóveis.

Condições de Elegibilidade do Beneficiário

Localização em território nacional;
Capital social detido maioritariamente por  Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, à data da emissão da contratação e após a
concretização do investimento;
Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, terem pelo menos 18 anos de idade;
Comprovem, à data da contratação, que os CRP asseguram o financiamento do investimento através de capital próprio igual ou
superior a 15% do investimento em capital fixo;
Os projetos de investimento devem, até à data da libertação da primeira parcela do financiamento, encontrar‐se autorizados pelas
entidades competentes, quando legalmente exigível;
 Sem incidentes não regularizados junto da Banca, à data da emissão de contratação;
Ter a situação regularizada perante a  Administração Fiscal e da Segurança Social; 
Sem dívidas perante a SPGM ou qualquer das SGM;
Os CRP não tenham ainda iniciado atividade empresarial em Portugal há mais de 6 meses à data do pedido de financiamento;
Os financiamentos deverão comprovar a criação de postos de trabalho, avaliando‐se a criação de postos de trabalhos nos seguintes
termos:

N.º de postos de trabalho criados > nº de CRP apoiados, em empresas novas ﴾constituídas, há menos de 6 meses﴿;
N.º de postos de trabalho criados >= n.º de CRP apoiados, em empresas adquiridas;

Cumprir requisitos previstos em matéria de auxílios de estado, nomeadamente: Regime de minimis ﴾Regulamento ﴾UE﴿ n.º
1407/2013, de 18 de dezembro﴿;
Os investimentos a apoiar não podem estar materialmente concluídos ou totalmente executados na data da decisão de
financiamento.

Tipo de Operação

Crédito
Garantia Mútua

Tipo de Produto Bancário

Empréstimo Bancário

Crédito

€ 1 milhão, não podendo ser superior a € 500.000 por CRP envolvido.

Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual.
Até 8 anos.

Até 24 meses.
Swap da Euribor + spread.

Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses  +  spread.
3,25%.

0,00%.

Garantia Mútua

Até 75%.

Máximo 1,25%.

100% nos primeiros 4 anos, a contar da primeira utilização.

Entidade a Contactar

Sociedade de Garantia Mútua que acompanha a sede da empresa ﴾https://www.spgm.pt/pt/sociedades/﴿

Bancos Aderentes

Banco BPI, S.A.
Banco Comercial Português, S.A.
Banco Santander Totta, S.A.
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Novo Banco, S.A.
Banco BIC Português, S.A.

Linha de Crédito Regressar
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Objetivo

Apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional.
Apoiar os empresários portugueses e luso‐descendentes que regressam a Portugal permitindo assim criar condições para a criação
de novos negócios e o investimento empresarial.

Beneficiários

Micro, Pequenas e Médias Empresas ﴾PME﴿, certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P., que desenvolvam atividade
enquadrada e cumpram requisitos.
Empresas privadas cujo capital social seja detido em pelo menos 50% por Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CRP ‐ Cidadãos que
tenham emigrado de Portugal ﴾independentemente da sua nacionalidade﴿, ou Cidadãos lusodescendentes, que pretendam
regressar e empreender em Portugal﴿ que:

Ainda não tenham iniciado a respetiva atividade à data de pedido de crédito, ou,
No caso de já terem iniciado atividade à data de pedido de crédito, não tenham iniciado há mais de 6 meses à data do pedido
de crédito e tenham em vista a realização de investimentos que criem postos de trabalho.

Operações Elegíveis

Operações destinadas a investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos ou ao reforço do fundo de maneio ou dos
capitais permanentes, incluindo trespasse;
Operações de aquisição de partes sociais de empresas existentes, quer diretamente, quer através do aumento de capital, desde que
confirmada à data da contratação e após o investimento que Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, possuem mais de 50% do
capital social e dos direitos de voto da empresa beneficiária e que, ainda que indiretamente, os CRP passam a deter mais de 50% do
capital social e dos direitos de voto na empresa alvo de aquisição;
A aquisição de imóveis só pode ser elegível, no limite até 50% do montante total do financiamento e se os mesmos apresentarem
características técnicas específicas e forem afetos diretamente à atividade produtiva, designadamente em processos de
transformação, laboratorial e ambiente, e que a empresa não desenvolva atividade na CAE da divisão 68;
As empresas beneficiárias que desenvolvam atividades enquadradas no setor primário, nomeadamente Agricultura, Pecuária,
Silvicultura e Indústrias Extrativas, podem adquirir terrenos e imóveis, bem como bens móveis sujeitos a registo desde que os
mesmos sejam, comprovadamente, destinados à atividade produtiva da empresa.

No financiamento que envolva a compra de capital social, a empresa cujo capital é adquirido não pode ser detida em 25% ou mais, por
cônjuge, unido de facto ou familiar do CRP até ao 2.º grau em linha reta ou colateral, nem por outra empresa na qual os sujeitos, ora
referidos, detenham 25% ou mais do respetivo capital.

Operações Não Elegíveis

Operações de aquisição de ativos financeiros ﴾com exceção dos previstos nas operações elegíveis﴿, terrenos, bens em estado de uso,
bem como imóveis e viaturas ligeiras que não assumam o caráter de “meio de produção” e veículos de transporte rodoviário de
mercadorias adquiridas por transportadores rodoviários de mercadorias por conta de terceiros;
Operações que se destinem à reestruturação financeira e/ou impliquem a consolidação de crédito vivo;
Operações destinadas a liquidar ou substituir de forma direta ou indireta, ainda que em condições diversas, financiamentos
anteriormente acordados com o Banco;
Aquisição de imóveis, ou investimentos com a aquisição de empresas cujos ativos sejam constituídos maioritariamente por
imóveis.

Condições de Elegibilidade do Beneficiário

Localização em território nacional;
Capital social detido maioritariamente por  Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, à data da emissão da contratação e após a
concretização do investimento;
Cidadãos Regressados a Portugal ﴾CPR﴿, terem pelo menos 18 anos de idade;
Comprovem, à data da contratação, que os CRP asseguram o financiamento do investimento através de capital próprio igual ou
superior a 15% do investimento em capital fixo;
Os projetos de investimento devem, até à data da libertação da primeira parcela do financiamento, encontrar‐se autorizados pelas
entidades competentes, quando legalmente exigível;
 Sem incidentes não regularizados junto da Banca, à data da emissão de contratação;
Ter a situação regularizada perante a  Administração Fiscal e da Segurança Social; 
Sem dívidas perante a SPGM ou qualquer das SGM;
Os CRP não tenham ainda iniciado atividade empresarial em Portugal há mais de 6 meses à data do pedido de financiamento;
Os financiamentos deverão comprovar a criação de postos de trabalho, avaliando‐se a criação de postos de trabalhos nos seguintes
termos:

N.º de postos de trabalho criados > nº de CRP apoiados, em empresas novas ﴾constituídas, há menos de 6 meses﴿;
N.º de postos de trabalho criados >= n.º de CRP apoiados, em empresas adquiridas;

Cumprir requisitos previstos em matéria de auxílios de estado, nomeadamente: Regime de minimis ﴾Regulamento ﴾UE﴿ n.º
1407/2013, de 18 de dezembro﴿;
Os investimentos a apoiar não podem estar materialmente concluídos ou totalmente executados na data da decisão de
financiamento.

Tipo de Operação

Crédito
Garantia Mútua

Tipo de Produto Bancário

Empréstimo Bancário

Crédito

€ 1 milhão, não podendo ser superior a € 500.000 por CRP envolvido.

Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual.
Até 8 anos.

Até 24 meses.
Swap da Euribor + spread.

Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses  +  spread.
3,25%.

0,00%.

Garantia Mútua

Até 75%.

Máximo 1,25%.

100% nos primeiros 4 anos, a contar da primeira utilização.

Entidade a Contactar

Sociedade de Garantia Mútua que acompanha a sede da empresa ﴾https://www.spgm.pt/pt/sociedades/﴿

Bancos Aderentes

Banco BPI, S.A.
Banco Comercial Português, S.A.
Banco Santander Totta, S.A.
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Novo Banco, S.A.
Banco BIC Português, S.A.

Linha de Crédito Regressar


