
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

Montante Máximo da Operação
Montante Individual de Crédito e do Auxílio

Objetivo

Contribuir para o incremento da competitividade e da produtividade empresarial através de processos de concentração e de
aumento de escala das empresas favorecendo a sua inserção e o posicionamento competitivo no mercado global;
Facilitar o financiamento de processos de sucessão e de aquisição de empresas tendo em vista o desenvolvimento de negócios, a
obtenção de ganhos de escala e a exploração de sinergias e ganhos de produtividade.

Beneficiários

Preferencialmente Pequenas e Médias Empresas ﴾PME﴿, certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P.;
Não PME;
Investidores individuais;
Empresas que invistam na aquisição de participações sociais existentes e/ou incremento do capital social em empresas alvo de
processos de sucessão e ou ganhos de escala.

Operações Elegíveis

Operações destinadas ao financiamento de investimentos com aquisição de participações em empresas ou incremento de
participações sociais em empresas existentes ou a constituir ﴾neste caso, no âmbito de processos de sucessão﴿ até ao montante
máximo de 90% do valor total do investimento;
A aquisição de participação social numa empresa alvo, adicionada de eventual participação social já detida por parte da empresa
beneficiária, terá que ser superior a 50% do capital social e estar assegurada a maioria dos direitos de voto efetivos na empresa
alvo;
Em processos de fusão, a empresa beneficiária terá que demonstrar que a sua participação social pós‐operação é superior a 50%
do Capital Social e que tem assegurada a maioria dos direitos de voto efetivos na empresa alvo.

Empresas alvo: Empresas alvo de investimento deverão estar envolvidas direta ou indiretamente em processos de sucessão podendo a
operação de financiamento envolver sucessores familiares, quadros, outros investidores ou entidades externas à empresa.

Consideram‐se igualmente empresas alvo de investimento, as que constituídas de novo ou existentes, sejam instrumentais em processo
conducente à viabilização de empresas em processo de sucessão.

Operações Não Elegíveis

Não são aceites ao abrigo desta linha:

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.

Condições de Elegibilidade do Beneficiário

As empresas devem cumprir cumulativamente os seguintes requisitos:

Apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado;
Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de emissão de contratação;
Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social;

Os investidores individuais, que pretendam aceder a esta medida, terão de concretizar as operações através de empresa em que
participem maioritariamente ou a constituir previamente uma sociedade comercial, que poderá atuar apenas como entidade veículo. A
empresa a constituir não é obrigada a ter contas aprovadas no ano em que é realizada a aquisição;

As empresas financiadas terão que demonstrar que reúnem condições de elegibilidade e que o seu nível de autonomia financeira não é
inferior a 20%;

Na avaliação da operação poderão ser exigidos colaterais, para além da Garantia, podendo envolver concretamente as participações
sociais na empresa alvo.

A empresa a constituir é dispensada a apresentação de contas aprovadas no ano de constituição, se coincidente com o ano de realização
da aquisição de participação social.

Tipo de Operação
Crédito
Garantia Mútua

Crédito
Mínimo de 250 000 euros até 2 500 000 euros .

Prestações constantes e iguais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, e postecipadas.
Até 10 anos.

Prazo de Utilização: até 36 meses após a data de contratação das operações, de uma só vez, não podendo as Instituições de
Crédito atribuir data‐valor do crédito na conta do cliente anterior à data da disponibilização efetiva dos fundos.

Até 36 meses.
Swap da Euribor para o prazo correspondente ao prazo da operação + spread.

Euribor a 3, 6 ou 12 meses + spread
Máximo de 3,750%.

0.00%.

Garantia Mútua
Até 75% do valor capital em dívida em cada momento do tempo.

Até 0,75%, calculada mensal, trimestral, semestral ou anualmente e antecipadamente.

0,00%.

€ 2,5 milhões.
A contragarantia será atribuída ao abrigo do regime comunitário de auxílios de

minimis ou do RGIC – Regime Geral de Isenção por Categorias, sendo assegurado pela SPGM – Sociedade de Investimento, S.A a
verificação, controlo e registo junto das autoridades competentes.

Entidade a Contactar

SPGM – Sociedade de Investimento S.A.

Bancos aderentes a contactar

Abanca Corporacion Bancaria, S.A. ‐ Sucursal em Portugal
Banco Comercial Português, S.A.
Banco Invest, S.A.
Banco Santander Totta, S.A.
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Caixa de Crédito de Agrícola Mútuo de Leiria, CRL
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Novo Banco, S.A.
Banco BIC Português, S.A.
Novo Banco dos Açores, S.A.
Bankinter, S.A. ‐ Sucursal em Portugal
Banco Atlântico ‐ Europa, S.A.
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