


MISSÃO
Estar sempre ao lado das empresas para as 
apoiar nos seus negócios, prestando todo o tipo 
de garantias, facilitando o acesso a financiamento 
e o cumprimento de responsabilidades 
contratuais, nas melhores condições de preço e 
de prazo.



QUAIS SÃO AS 
VANTAGENS?



TORNA A DIMENSÃO E O HISTÓRICO 
DA EMPRESA MENOS RELEVANTE 

NA OBTENÇÃO DE CRÉDITO

APOIO NO ACESSO AO CRÉDITO EM 
MELHORES CONDIÇÕES FINANCEIRAS: 

OBTENÇÃO DE MONTANTES, CONDIÇÕES 
DE CUSTO E PRAZOS MAIS ADEQUADOS

REDUZ A NECESSIDADE DE 
GARANTIAS REAIS

LIBERTAÇÃO DE PLAFONDS 
DE CRÉDITO

APOIO NA NEGOCIAÇÃO E 
RAPIDEZ DE RESPOSTA

VANTAGENS 
EMPRESAS



VANTAGENS 
BANCOS

AUMENTO DE RENTABILIDADE, 
REDUÇÃO DE NECESSIDADE DE FUNDOS 
PRÓPRIOS E REDUÇÃO DE IMPARIDADES

PARTILHA O RISCO DO 
FINANCIAMENTO COM A 
INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO 

PERMITINDO OBTER MELHORES 
CONDIÇÕES

CONTRIBUI PARA LIBERTAR 
PLAFONDS BANCÁRIOS

APOIA NA IDENTIFICAÇÃO 
DA SOLUÇÃO DE 

FINANCIAMENTO MAIS 
ADEQUADA E NA 

MONTAGEM DA OPERAÇÃO



ATIVIDADE



outubro de 2022 acumulado

10 669 839 435€
outubro de 2022 acumulado

64 218 
outubro de 2022 acumulado

19 806 567 579€

Garantias Emitidas Entidades Apoiadas Investimento Apoiado



Financiamento
Garantido

outubro de 2022 acumulado

18 433 205 925€

Emprego Apoiado

outubro de 2022 acumulado

907 796 

Entidades com 
Garantias VivasCarteira Viva

outubro de 2022

3 368 154 238€ 
outubro de 2022

32 916 





ALERTAR E CONSCIENCIALIZAR PARA UMA NOVA REALIDADE QUE 
OBRIGA AS EMPRESAS A SEREM MAIS SUSTENTÁVEIS E 

COMPETITIVAS

DAR A CONHECER FERRAMENTAS DE APOIO ÀS EMPRESAS 
QUE LHES PERMITAM IMPLEMENTAR COM CONFIANÇA OS 

SEUS PLANOS RUMO À DESCARBONIZAÇÃO DOS SEUS 
NEGÓCIOS

OBJETIVO



SESSÕES 

PORTO, VISEU, VIANA DO 
CASTELO, TROFA, BARCELOS, 

MATOSINHOS

7 SESSÕES
7 ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS

+ 150 EMPRESAS



As empresas já conhecem os conceitos de economia circular, eficiência 
energética, sustentabilidade e têm noção dos ganhos que lhes pode 
trazer;

CONCLUSÕES

As empresas já começam a ter práticas de gestão sustentável, ainda que na 
maioria das micro e pequenas empresas essas práticas sejam ainda 
incipientes e resultem da pressão para reduzir custos;

Há grupos de empresas que ponderam a possibilidade de criarem 
comunidades energéticas: empresas que produzem energia e que injetam 
na rede a garantir que a empresa vizinha do lado precisa de consumir e 
pode ir buscar esse excedente;

As empresas ainda não conhecem as obrigações que decorrem da 
agenda 2030 nem tão pouco as regulamentações que se aproximam;



CONCLUSÕES

Os contabilistas das micro e pequenas empresas são fundamentais para 
evidenciar os ganhos de uma gestão sustentável.

O acesso ao financiamento para as empresas vai ter em consideração 
critérios de sustentabilidade e tecnologia

O sistema financeiro devia repensar os mecanismos de auscultação das 
necessidades das empresas;

Os empresários e gestores da micro e pequenas empresas precisam de 
qualificar as suas equipas no sentido de as reenquadrar no âmbito de 
uma gestão sustentável;



SOLUÇÕES
DE GARANTIA



Linha de Crédito 
para a 

Descarbonização e 
Economia Circular



Micro, Pequenas e Médias Empresas, certificadas por 
declaração eletrónica do IAPMEI, localizadas em território 
nacional, que desenvolvam atividade principal enquadrada 
na lista CAE protocolada. 

A QUEM SE DESTINA
Tornar as empresas industriais e do sector do turismo mais 
modernas e competitivas, apoiando o financiamento de 
projetos para redução do consumo energético, de medidas que 
permitam a mudança da fonte energética fóssil para renovável, 
ou acelerando o processo de transição para uma economia 
circular. 

PARA QUE SERVE



>Possuam todas as licenças e autorizações para o exercício da 
atividade;

>Não tenha sido objeto de aplicação de contraordenação 
ambiental nem tenha sido alvo de condenação por crimes como 
danos contra a natureza, atividades perigosas para o ambiente, 
poluição com perigo comum;

>Cada projeto deverá ser acompanhado por um relatório técnico e 
um termo de responsabilidade por parte uma entidade que conste 
na lista apresentada no protocolo. 

Estão excecionados dos relatórios todos os projetos que:
i) tenham sido aprovados para financiamento pelo Fundo de Eficiência 
Energética (FEE) e Fundo Ambiental (FA).Apenas é elegível para 
efeitos da presente linha o montante não financiado pelos respetivos 
Fundos;
ii) sejam relativos à substituição direta de um equipamento mais 
eficiente, cujo custo de investimento seja inferior a € 25.000,00
iii) resultem de projetos enquadrados no Vale de Economia Circular 
(no âmbito do Portugal 2020)

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE



OPERAÇÕES ELEGÍVEIS

Substituição de equipamentos existentes por outros mais 
inovadores, modernos e eficientes

Implementação de dispositivos de monitorização, de controlo e 
atuação que permitam otimizar as condições de uso, consumo 
da energia e consumos de matérias-primas

Investimentos em fontes renováveis para autoconsumo no 
processo produtivo ou em estratégias circulares para qualquer 
fase do ciclo de vida do produto/serviço

No Setor do Turismo intervenções na envolvente opaca e 
envidraça dos edifícios, com o objetivo de reforçar o isolamento 
térmico e melhorar a eficiência energética

Reformulação e integração de processos, com vista a aumentar 
a eficiência na utilização de recursos



MONTANTE FINANCIAMENTO

Até €2 000 000 por empresa

Projetos do setor do Turismo, poderá ser partilhado com o 

mecanismo de apoio à eficiência energética previsto na 

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS

REGIME DE APOIOS

Apoios ao abrigo de minimis e do RGIC.

80%
COBERTURA 
GARANTIA MÚTUA

COMISSÃO DE GARANTIA

Até 1%

BONIFICAÇÕES

Taxa de juro até 1,5% bonificado

Comissão da Garantia Mútua bonificada.

TAXA DE JURO
Taxa de juro fixa ou variável, 
spread máximo 3,50%

Operações até 10 anos

Carência até 24 meses

PRAZOS





Preferencialmente PME ou outras empresas com VN 
inferior ou igual a 150 M € e que não integrem grupos 
cuja faturação consolidada seja superior a 200 M€. 
Devem apresentar uma situação liquida positiva no último 
balanço, situação regular junto do Fisco e da Segurança 
Social, e não ter créditos em mora ou incidentes 
bancários não justificados.

A QUEM SE DESTINA
Apoiar as empresas através da prestação de garantias 
para as diversas finalidades necessárias ao 
desenvolvimento da sua atividade, tornando mais fácil 
o acesso ao financiamento e cumprimento de 
responsabilidades contratuais, nas melhores condições 
de preço e de prazo, permitindo assim o incremento da 
competitividade e da produtividade empresarial.

PARA QUE SERVE



GARANTIAS TÉCNICAS
OPERAÇÕES ELEGÍVEIS
Garantias autónomas de bom pagamento ou boa execução a 
clientes, Estado ou fornecedores.

MONTANTE 
FINANCIAMENTO

GARANTIA MÚTUA

Operações até 10 anos
Sem carência (n.a.)

PRAZOS

REGIME DE APOIOS
minimis

TAXA DE JURO
não aplicável

100 %

COMISSÃO
Até máx. 2%, 
a cargo do cliente

500 mil euros

CURTO PRAZO
OPERAÇÕES ELEGÍVEIS
Tesouraria, financiamento por livrança, operações sobre o 
estrangeiro, papel comercial, factoring e confirming.

MONTANTE 
FINANCIAMENTO

GARANTIA MÚTUA

Operações renováveis até máx. 3 anos
Sem carência

PRAZOS

REGIME DE APOIOS
minimis ou RGIC

TAXA DE JURO
Até 3,75% de spread
fixa ou variável

1,5 milhões euros

60 %

COMISSÃO
Até 2%, a 
cargo do 
cliente



LEASING IMOBILIÁRIO LEASING MOBILIÁRIO

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS
Aquisição ou construção de imóveis, com condições contratuais 
adaptáveis a cada situação específica.

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS
Financiamento de bens de equipamento produtivo em estado 
novo.

MONTANTE 
FINANCIAMENTO

GARANTIA MÚTUA

Operações até 12 anos
Carência até 2 anos

PRAZOS

REGIME DE APOIOS
minimis ou RGIC

TAXA DE JURO
Até 3,75% de spread
fixa ou variável

500 mil euros

50 %

COMISSÃO
Até 2%, a 
cargo do 
cliente

MONTANTE 
FINANCIAMENTO

GARANTIA MÚTUA

Operações até 6 anos
Carência até 2 anos

PRAZOS

REGIME DE APOIOS
minimis ou RGIC

TAXA DE JURO
Até 3,75% de spread
fixa ou variável

65 %

COMISSÃO
Até 2%, a 
cargo do 
cliente

250 mil euros



AVISO PRR



APOIO À DESCARBONIZAÇÃO 
DA INDÚSTRIA

Este aviso é um apoio ao investimento enquadrado 
num conjunto de medidas que visam contribuir 
para a neutralidade carbónica traduzindo-se na 
prática num Incentivo Não Reembolsável. 

Poderá ser contratado conjuntamente com linhas 
da Garantia Mútua.



AVISO PRR
FINANCIAMENTO

LINHA ADN 2018

Operações de curto prazo pontual ou renovável até um prazo máximo de 3 
anos, as empresas poderão financiar:

✓ adiantamentos e pagamentos 

necessários antes do 

recebimento do incentivo

✓ O investimento não 

financiado por 

incentivos

✓ Financiamento do 

Investimento não elegível

✓ fundo de maneio associado 

ao investimento



AVISO PRR
FINANCIAMENTO

LINHA DA DESCARBONIZAÇÃO

MODALIDADE A DO AVISO 
>> valor do investimento é de € 200 000 por empresa 

✓ complementar os investimentos em substituição de equipamentos, 

✓ investimentos em fontes de autoconsumo e 

✓ implementação de dispositivos de monotorização, 

✓ controlo e atuação que permitam otimizar as condições de uso, 

consumo de energia e consumo de matérias-primas.



AVISO PRR
FINANCIAMENTO

LINHA DA DESCARBONIZAÇÃO
MODALIDADE B DO AVISO 

Os custos elegíveis são apenas o diferencial sobre sobrecustos do

investimento necessários para superar as normas da EU: os sobrecustos

do investimento necessários para alcançar o nível mais elevado de

eficiência energética e os sobrecustos do investimento necessários para

promover a produção de energia a partir de fontes renováveis.

✓ a aquisição dos equipamentos em fontes de autoconsumo

✓ implementação de dispositivos de monotorização, controlo e atuação

que permitam otimizar as condições de uso, consumo de energia e

consumo de matérias-primas



LINHA DE APOIO
AO AUMENTO DOS CUSTOS 

DE PRODUÇÃO

600 milhões de euros



OPERAÇÕES ELEGÍVEIS
Reforço do fundo de maneio

MONTANTE 
FINANCIAMENTO

GARANTIA MÚTUA

Operações até 8 anos
Carência até 2 anos

PRAZOS

Micro empresa >> 50 mil euros
Pequenas empresas >> 750 mil euros
Médias, small mid caps, mid caps e grandes empresas >> 2,5 milhões euros

70 %

LINHA DE APOIO AO AUMENTO 
DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO

Apoio para todos os setores afetados pelo aumento acentuado dos custos 
energéticos e das matérias-primas e pelas perturbações nas cadeias de 
abastecimento



AS NOSSAS 
AGÊNCIAS



Agência de Aveiro
Edifício Ana Vieira
Av. Dr. Lourenço Peixinho, 63
3º Andar - Salas B e C
3800-165 Aveiro
Tel +351 234 373 020
Fax+351 234 373 029
aveiro@norgarante.pt

Agência de Braga
Edifício Santa Bárbara
Rua Justino Cruz, 154
4º Andar - Salas 4 a 9
4700-314 Braga
Tel+351 253 202 140
Fax+351 253 202 149
braga@norgarante.pt

Agência de Porto 2
Avenida da Boavista, 2121
3º Andar - Esc. 301/302
4100-134 Porto

Tel +351 226 061 802
Fax+351 226 061 809
porto2@norgarante.pt

Agência de Porto 1
Avenida da Boavista, 2121
3º Andar - Esc. 301/302
4100-134 Porto

Tel+351 226 061 810
Fax+351 226 061 809
porto1@norgarante.pt

Agência de Viseu
Rua Conselheiro Afonso de Melo, 31
3º Andar - Sala 301
3510-024 Viseu 

Tel +351 232 457 310 
Fax +351 232 457 319 
viseu@norgarante.pt 



www.norgarante.pt

OBRIGADO!


