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Linha de apoio à reestruturação de dívida bancária das 
empresas dos Açores- Condições e Procedimentos 

 

1. Beneficiários 

Empresas com sede na Região Autónoma dos Açores que não tenham 
como actividade principal a produção primária de produtos agrícolas. 

 

2. Objecto 

a) A “Linha de Apoio à Reestruturação de dívida bancária das empresas 

dos Açores”, visa a realização de operações de reestruturação de dívida 

bancária, nomeadamente, resultante de contas correntes caucionadas, 

crédito ao investimento e leasing de equipamento afecto à actividade 

produtiva; 

b) Da operação de reestruturação da dívida bancária terá de resultar um 

benefício para a empresa, traduzido numa diminuição dos encargos 

financeiros globais a curto e médio prazo, em ordem a permitir a 

libertação de fundos para reforçar a sua solidez económico-financeira; 

c) O endividamento bancário a considerar para efeito da aplicação da 

presente Linha de Apoio é o existente à data de 31 de Outubro de 

2008, não podendo o spread a atribuir às operações a contratualizar ao 

abrigo da presente linha ser superior ao aplicado naquela data. 

 

3. Montante global da Linha de Apoio 

A presente Linha de Apoio poderá contribuir para a reestruturação de 

dívida bancária até um montante global de 100 milhões de euros. 

 

 

4. Condições gerais de acesso 
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a) Não ter incidentes não justificados junto de instituições de crédito; 

b) Excepcionalmente, podem candidatar-se empresas que tenham 

transitoriamente dívidas à Administração Fiscal ou à Segurança 

Social, na condição de que procedam à sua regularização até à 

formalização do acto que lhes permita beneficiar da bonificação, a qual 

ficará suspensa até ser feita a demonstração da regularização das referidas 

dívidas; 

c) Não se encontrem em situação de insolvência nos termos do 

Código da Insolvência e Recuperação de Empresa (CIRE); 

d) Comprometer-se a manter o volume de emprego observado à data 

da contratação da(s) operação(ões), ou à data de 31 de Dezembro 2008 se 

superior, durante a vigência da(s) operação(ões) contratualizada(s) ao 

abrigo da presente Linha de Apoio. 

 

5. Operações Elegíveis 

a) Operações que se destinem à reestruturação financeira e/ou 

impliquem a consolidação de crédito vivo.  

b) Operações que se destinem a substituir de forma directa ou 

indirecta, ainda que em condições diversas, financiamentos 

anteriormente acordados com o Banco. 

 

6. Operações não Elegíveis 

Operações relativas a crédito novo que determine um aumento de 

exposição creditícia junto do Banco e que não resulte da respectiva 

consolidação bancária. 
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7. Apoio concedido 

a) Bonificação de 50% do spread num valor máximo de bonificação 

de 1,5%; 

b) O montante total de bonificação a atribuir a cada uma das empresas 

não poderá exceder 30% dos encargos financeiros bancários 

suportados no período compreendido entre 01.01.2006 e 

31.10.2008. 

 

8. Prazo das operações 

a) O prazo máximo do apoio inerente às operações é até 10 anos, após 

a contratação; 

b) O período de carência de Capital é entre 12 e até 24 meses; 

c) As operações vencem juros que serão liquidados à respectiva instituição 

de crédito trimestral e postecipadamente. 

 

9. Montante máximo de operações a financiar 

a) O montante máximo de operações a financiar por empresa é de 3 

Milhões de euros; 

b) Empresas do mesmo Grupo Empresarial detidas em mais de 50% 

por outras empresas ou por sócio ou conjunto de sócios que, 

simultaneamente, detenham mais de 50% do capital dessas empresas 

apenas poderão candidatar-se com as empresas que no seu conjunto 

de operações, não ultrapassem os 9 Milhões de euros. 
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10. Prazo de Vigência da Linha 

O prazo de vigência é de 90 dias (seguidos), podendo ser extensível 

por mais 60 dias (seguidos), caso a mesma não se esgote no primeiro 

prazo.   

 

11. Apresentação das candidaturas 

a) As empresas que pretendam beneficiar desta Linha de Apoio devem 

apresentar a sua intenção junto da instituição ou instituições 

credoras. Caso sejam várias as entidades credoras, e tendo em vista a 

optimização dos objectivos da Linha de Apoio, as empresas candidatas 

deverão tentar proceder a uma consolidação de créditos; 

b) Nos casos em que não for possível a consolidação de créditos, as 

empresas podem solicitar o enquadramento de mais do que uma 

operação ao abrigo desta Linha em mais do que uma Instituição de 

Crédito, podendo concentrar as responsabilidades de diversos Bancos 

numa única operação, num Sindicato Bancário, que deverá ser liderado 

pelo Banco com maior exposição. 

 

12. Informações Prestadas pelas Empresas 

As empresas deverão fornecer aos bancos toda a informação necessária 

à correcta avaliação da operação, bem como fornecer-lhe de forma 

completa e atempada a informação necessária ao seu bom 

acompanhamento. Devem, ainda, respeitar todas as obrigações 

legais de prestação de informação, designadamente prestação de 

contas e demais obrigações declarativas. Terão, ainda, de facultar toda a 

informação que venha a ser requerida no âmbito de auditorias e 

outras acções de controlo que venham a ser solicitadas pelas entidades 

envolvidas, em especial pela Entidade Gestora da Linha, ou quem esta 
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venha a indicar, no âmbito das suas atribuições de controlo. A prestação de 

falsas declarações implicará a perda da bonificação e demais benefícios 

atribuídos ao abrigo da presente Linha, com efeitos retroactivos à data da 

contratação, aplicando-se, nesses casos a taxa prevista para os casos de 

incumprimento. 

13. Entidade Gestora da Linha 

A Região Autónoma dos Açores, através da empresa Ilhas de Valor, 

S.A., delegando-se no Vice-Presidente do Governo Regional os poderes 

para, em nome e em representação da Região Autónoma dos Açores, 

outorgar e executar os contratos e/ou protocolos, bem como os demais 

actos considerados necessários conducentes à implementação e 

funcionamento da Linha de Apoio. 

 

14. Circuito de decisão das operações e prazos 

a) Após a aprovação da operação pelo Banco ou dum Sindicato 

Bancário, estes enviarão à Entidade Gestora da Linha, por via 

electrónica, os elementos necessários à análise do enquadramento das 

operações; 

 

b) Num prazo até 10 dias úteis, a Entidade Gestora da Linha 

confirmará ao Banco o enquadramento da operação, incluindo: 

i) A elegibilidade da operação na Linha de Apoio; 

ii) O enquadramento no plafond decorrente da aplicação do regime 

comunitário de auxílios de minimis ao abrigo do qual a bonificação 

é atribuída. 
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c) As operações serão enquadradas por ordem de recepção da 

candidatura, sendo relevante para o efeito o momento da aceitação da 

mesma pela Entidade Gestora da Linha; 

 

d) A Entidade Gestora da Linha comunicará ao Banco a data e 

momento da suspensão de apresentação de candidaturas, 

 

e) O Banco apenas poderá confirmar formalmente a aprovação da 

operação junto do cliente, nas condições previstas na Linha, após 

recepção da confirmação da Entidade Gestora da Linha, sobre a 

possibilidade de enquadramento da operação, ou findo o prazo de 10 dias 

úteis sem qualquer comunicação; 

 

f) Nos casos em que a bonificação seja reduzida em resultado da 

aplicação do regime comunitário de auxílios de minimis, o Banco tem 

a opção de efectuar a operação com a bonificação aprovada ou de 

ajustar o seu valor global à bonificação corrigida, devendo comunicar 

a sua decisão à Entidade Gestora da Linha no prazo de 10 dias úteis após a 

recepção da confirmação de enquadramento da operação; 

 

g) As operações aprovadas deverão ser contratadas com a empresa 

até 60 dias úteis após a data de envio da comunicação ao Banco do 

enquadramento, findo o qual caduca o compromisso de bonificação. Este 

prazo poderá ser prorrogado por 20 dias úteis, mediante pedido 

fundamentado à Entidade Gestora da Linha, que será considerado 

tacitamente aceite se não for recusada a pretensão no prazo de 10 dias 

úteis.  
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15. Pagamento das bonificações 

a) O Banco debitará à empresa beneficiária a parcela de juro por ela 

suportada, sendo a parte bonificada debitada à Entidade Gestora da 

Linha que se responsabiliza pelo seu pagamento. 

b) O valor da bonificação, será calculado, com referência ao final de 

cada trimestre, e tendo por base o valor dos saldos vivos dos créditos 

definidos nas alíneas seguintes: 

i) A taxa de juro será bonificada pela Região Autónoma dos Açores 

(RAA)/ Direcção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT), 

através de transferência para a Entidade Gestora da Linha; 

ii) A bonificação prevista é fixada de acordo com as condições 

observadas no momento do enquadramento e é liquidada pela 

RAA/DROT, através da Entidade Gestora da Linha, ao Banco 

trimestral e postecipadamente. 

c) Caso a bonificação de juros devida não venha a ser paga no prazo 

acordado, o Banco reserva-se o direito de cobrar à Entidade Gestora da 

Linha a título de mora, juros sobre os valores em dívida à taxa Euribor a 3 

meses, acrescida de 0,75%, desde a data de verificação da mora; 

d) A bonificação concedida pela RAA/DROT, através da Entidade Gestora 

da Linha, caducará imediatamente, se a empresa beneficiária deixar de 

cumprir qualquer das condições de enquadramento na presente linha, 

ou não cumprir com os deveres de informação previstos, aplicando-se, 

nestes casos, e para o período superveniente, a taxa de juro legal; 

e) Sem prejuízo da perda de bonificação referida na alínea anterior, a 

caducidade implicará, no caso da mesma ter sido determinada pela 

prestação de informações falsas, a devolução à Entidade Gestora da 

Linha dos benefícios concedidos, com efeitos retroactivos à data da 
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contratação, aplicando-se, nesses casos, e para todo o período, a taxa de 

juro legal; 

h) O Banco será o responsável perante a Entidade Gestora da Linha pela 

tentativa de recuperação junto da empresa dos montantes bonificados, 

socorrendo-se para o efeito, nomeadamente, das garantias contratadas. 

 

16. Efeitos do incumprimento contratual  

Em caso de incumprimento de qualquer das condições contratuais, 

nomeadamente, a prestação de informações falsas, a ocorrência de 

incidente não justificado junto do sistema financeiro, da 

Administração Fiscal ou da Segurança Social, ou de qualquer das 

partes, a não prestação atempada da informação prevista, bem como o 

incumprimento do compromisso de manutenção de postos de 

trabalho, será declarada a caducidade dos benefícios já obtidos, que 

implicará: 

a) No caso da caducidade ter sido determinada pela prestação de 

informações falsas ou pelo incumprimento do compromisso de 

manutenção de postos de trabalho, a devolução dos benefícios já 

obtidos com a aplicação de juros de mora correspondentes à Euribor a 

3 meses, acrescida do valor máximo de spread do Banco definido para 

esse tipo de operações; 

b) A aplicação, a partir da respectiva data, de uma taxa de juro 

correspondente à Euribor a 3 meses, acrescida do valor máximo de 

spread do Banco definido para esse tipo de operações, a suportar pela 

empresa; 

c) A impossibilidade da empresa voltar a beneficiar de bonificação, ainda 

que resolvida a situação que tenha dado origem ao incumprimento. 

 


