
100 milhões de € 
para tornar as empresas 

mais sustentáveis

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 e que
cumpram cumulativamente os demais requisitos da
linha presentes no documento de divulgação.

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

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



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.

PRAZO

Até 10 anos e carência de capital de até 2 anos

TAXA DE JURO

Taxa de juro fixa ou variável por acordo entre Banco 

e o beneficiário, spread máximo 3,50%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Juros bonificados até 1,5%

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



REGIME DE APOIOS

Apoios ao abrigo de minimis e do RGIC.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

80%
COBERTURA 

GARANTIA MÚTUA

COMISSÃO DE GARANTIA

Até 1%, integralmente bonificada

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



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 são elegíveis as 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.

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



CONDIÇÕES DE ACESSO

a) 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. No caso de metodologias e medidas abrangidas pelo Sistema de Certificação Energética 
dos Edifícios (SCE) ou pelo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), ao projeto de investimento terá que
estar associado um diagnóstico energético a ser realizar por técnicos devidamente habilitados para o efeito, cuja bolsa de técnicos 
pode ser consultada no portal eletrónico do SCE4 e do SGCIE5;

b) Estão excecionados dos relatórios mencionados em a) todos os projetos que:

i) tenham sido aprovados para financiamento por Fundos relacionados com estas áreas, nomeadamente Fundo de Eficiência 
Energética (FEE) e Fundo Ambiental (FA), sendo necessário para este efeito anexar comprovativo desta contratualização. 
Apenas é elegível para efeitos da presente linha o montante não financiado pelos respetivos Fundos;

ii) sejam relativos à substituição direta de um equipamento existente, por outro equipamento mais eficiente, cujo custo de 
investimento inicial seja inferior a € 25.000,00, acrescidos do valor do IVA à taxa legal em vigor;

iii) resultem de projetos enquadrados no Vale de Economia Circular (no âmbito do Portugal 2020) com termo de aceitação 
assinado. Nestes casos, os projetos estão dispensados de efetuar a apresentação de um relatório técnico, de acordo com o 
previsto na alínea a) do presente número.

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



INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO PROTOCOLADAS

A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação. 
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Sede
Avenida da Boavista, 2121
3º Andar - Esc. 301 a 304
4100-134 Porto

Tel +351 226 061 800
Fax+351 226 061 809
norgarante@norgarante.pt

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

www.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 


