


Apoiar as entidades da Entidades da Economia Social, neste 
contexto socioeconómico extraordinário, desencadeado pela 
pandemia de COVID-19 através de uma Linha de Crédito com um 
montante global de 165 milhões de euros, em vigor até 31 de 
dezembro de 2021.

OBJETIVO

A QUEM SE DESTINA

EES que sejam Instituições Particulares de Solidariedade Social ou 
entidades equiparadas sem fins lucrativos equiparadas a Micro, 
Pequenas e Médias Empresas (PME), tal como definido na 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, que 
apresentem declaração, bem como equiparadas a Small Mid Caps e 
Mid Caps, como definido no Decreto-Lei nº 81/2017, de 30 de 
junho, ou Grandes Empresas, localizadas em território nacional, 
que desenvolvam atividade enquadrada nas listas de CAE 
divulgadas e que cumpram cumulativamente as condições de 
acesso.

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

Apresentar uma situação líquida positiva no último balanço aprovado.

Não ter incidentes não regularizados junto da Banca e do Sistema de Garantia Mútua, à data da contratação

Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social e ter acordo de cooperação com a segurança 
social ativo;

Não ter sido considerada como "empresa em dificuldades" a 31 de dezembro de 2019

Assumir o compromisso de manutenção de postos de trabalho permanentes pelo prazo de 6 meses desde a data de 
contratação da operação, face ao comprovado número desses postos à data de contratação 

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. 

Não sejam entidades ou  sociedades dominadas por entidades, incluindo estruturas fiduciárias de qualquer natureza, que 
tenham sede ou direção efetiva em países, territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais favorável



MONTANTE FINANCIAMENTO
Até € 500 000 por empresa*

CARACTERÍSTICAS GERAIS

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. 

*Este montante máximo para empréstimos com maturidade para além de 
31/12/2020, não poderá ainda exceder:

• o dobro da massa salarial anual do Beneficiário (incluindo encargos sociais, 
os custos com o pessoal que trabalha nas instalações do Beneficiário, mas 
que, formalmente, consta da folha de pagamentos de subcontratantes) em 
2019 ou no último ano disponível. No caso de Entidades criadas em ou após 
1 de janeiro de 2019, o montante máximo do empréstimo não pode exceder 
a estimativa, devidamente documentada, da massa salarial anual dos dois 
primeiros anos de exploração; ou

• 25% do volume de negócios total do Beneficiário em 2019; 

• ou em casos devidamente justificados e com base num plano que estabeleça 
as necessidades de liquidez do beneficiário, o montante do empréstimo 
pode ser aumentado para cobrir as necessidades de liquidez a partir do 
momento em que é concedido para os próximos 18 meses no caso de EES 
equiparadas a Micro, Pequenas e Médias Empresas, e para os próximos 12 
meses no caso de EES equiparadas a Small Mid Caps, Mid Caps e Grandes 
Empresas.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

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. 

PRAZO
Até 6 anos e possibilidade de carência de 
capital de até 18 meses

TAXA DE JURO
Taxa de juro até 1,50% de acordo com a 
maturidade

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS
Empréstimos bancários de curto e médio prazo, 
destinados exclusivamente ao financiamento de 
necessidades de tesouraria.



COMISSÃO DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

80%

COBERTURA  GARANTIA MÚTUA

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. 

90%
MICRO, PEQUENAS
E MÉDIAS EMPRESAS

SMALL MID CAP, MID CAP 
E GRANDES EMPRESAS

Para empréstimos até 
1 ano de maturidade

Para empréstimos de 1 
a 3 anos de maturidade

Para empréstimos de 3 
a 6 anos de maturidade

Micro, Pequenas e Médias 
Empresas

0,25% 0,50% 1,00%

Small Mid Cap, Mid Cap e 
Grandes Empresas 0,30% 0,80% 1,75%

//Cobrança única no final da maturidade do empréstimo



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 


