
Capitalizar Mais

1000 milhões de euros 
para reforçar a capacitação 

empresarial das PME



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. 

Serem PME na aceção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão e empresas certificadas 
por declaração eletrónica do IAPMEI como PME, mas 
também para empresas em início de atividade.

A QUEM SE DESTINA

Financiar parte do investimento apresentado ao SI 
Inovação ou outro investimento que não tenha sido 
alvo de apoio do PT2020 e/ou Fundo de Maneio.

PARA QUE SERVE



ORIGEM DAS OPERAÇÕES

Operações a financiar

Investimento apresentado 
ao Sistema de Incentivos à 

Inovação do PT2020

Apresentação da 
candidatura através da 

Plataforma do Sistema de 
Incentivos às empresas do 

PT2020.

Investimento sem 
candidatura ao SI 

Inovação/PT 2020 e/ou 
Fundo de Maneio.

Apresentação da 
candidatura junto do 

Banco.

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. 



SI INOVAÇÃO INVESTIMENTO / FUNDO MANEIO

Montante máximo 
de garantia

Até € 6 000 000 por empresa. Até € 4 000 000 por empresa.

Prazos
8 anos  e carência de capital de 2 anos.
10 anos e carência de capital de 3 anos
(novos projetos hoteleiros e turísticos )

Até 12 anos e carência de capital de 
até 3 anos.

Taxa de Juro
Euribor a 12 meses acrescida de 90% do spread
máximo, em função da Classificação da Empresa.

Euribor a 12 meses acrescida de spread máximo, 
em função da Classificação da Empresa.

Bonificação
Bonificação integral da comissão de garantia mútua
e taxa de juro.

Bonificação integral da comissão de garantia 
mútua.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

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. 

80%
COBERTURA 

GARANTIA MÚTUA
REGIME

DE APOIOS

Os apoios ao abrigo do regime 
comunitário de auxílios de 

minimis ou do RGIC 



OPERAÇÕES ELEGÍVEIS
INVESTIMENTO / FUNDO MANEIO

Reforço da capacitação empresarial para o desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, ou inovações ao nível de processos, 

produtos, organização ou marketing

Financiar despesas não elegíveis do Portugal 2020, candidaturas 
até 2 anos após a conclusão do projeto 

Aquisição de imóveis afetos à atividade empresarial

Investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos  e 
ainda aumento do Fundo de Maneio Associado ao Investimento –

com o máximo de 30% do projeto ou € 500 000.



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 


