


Apoiar o retorno dos emigrantes e lusodescendentes, 
valorizando o potencial das suas qualificações, dos seus 
percursos e da ligação que mantêm com Portugal, 
facilitando o investimento empresarial e a criação de novos 
negócios em território nacional. 

OBJETIVO

A QUEM SE DESTINA
Empresas privadas cujo capital social seja detido em pelo 
menos 50% por Cidadãos Regressados a Portugal (CRP), que 
ainda não tenham iniciado a respetiva atividade à data de 
pedido de crédito, ou no caso de já terem iniciado atividade 
tenham em vista a realização de investimentos que criem 
postos de trabalho.

Consideram-se Cidadãos Regressados a Portugal, aqueles que 
tenham emigrado de Portugal, independentemente da sua 
nacionalidade, ou lusodescendentes, que pretendam 
regressar e empreender em Portugal.

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
O capital social ser detido maioritariamente por Cidadãos 
Regressados a Portugal (CRP) maiores de idade, à data da 
emissão da contratação e após a concretização do 
investimento

Os CRP comprovarem que asseguram o financiamento do 
investimento através de capital próprio igual ou superior a 
15% do investimento em capital fixo.

Os projetos de investimento, até à primeira parcela do  
financiamento, encontrarem-se autorizados pelas entidades 
competentes, quando legalmente exigível.

Os CRP não terem iniciado atividade empresarial em 
Portugal há mais de 6 meses, à data do pedido de crédito

Os financiamentos devem comprovar a criação de postos de 
trabalho

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 €1 000 000 por empresa, não 
podendo ser superior a €500 000 
por CRP envolvido

CARACTERÍSTICAS GERAIS

PRAZO
Até 8 anos e possibilidade 
de carência de capital de 
até 2 anos

TAXA DE JURO
Taxa de juro fixa ou 
variável com spread
máximo de 3,25%

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. 



COMISSÃO DE GARANTIA
Até 1,25%, integralmente bonificada nos 
primeiros 4 anos

REGIME DE APOIOS
Ao abrigo de minimis

CARACTERÍSTICAS GERAIS

75%
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. 



OPERAÇÕES ELEGÍVEIS

Investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos ou 
ao reforço do fundo de maneio ou dos capitais permanentes, 
incluindo trespasse (sem aquisição de imóveis e experiência do 
CRP na atividade);

Aquisição de imóveis no limite até 50% do montante total do 
financiamento e afetos diretamente à atividade produtiva 
como processos de transformação, laboratorial e ambiente, 
desde que a atividade da empresa não esteja enquadrada em 
atividades imobiliárias.

Aquisição de partes sociais de empresas existentes 
(diretamente ou através do aumento de capital) desde que 
confirmada à data da contratação e após o investimento que 
CRP possuem mais de 50% do capital social e dos direitos de 
voto da empresa (desde que a empresa adquirida não seja detida em 25% ou mais por 

cônjugue, unido de facto ou familiar do CRP);

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 


