
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução do Conselho do Governo n.º 74/2010 de 19 de Maio de 2010

A falta de liquidez e a instabilidade dos mercados financeiros mundiais tem condicionado
fortemente as economias nacionais com particular incidência na actividade empresarial e com
reflexos directos e indirectos no emprego e bem estar dos trabalhadores, das suas  famílias e
das populações em geral.

Com vista a debelar e minimizar o impacto dos efeitos adversos da conjuntura económica e
financeira internacional na Região Autónoma dos Açores o Governo Regional tem
implementado diversas medidas dirigidas às famílias e empresas açorianas que, por essa via,
têm obtido fortes estímulos e reforço da confiança sendo que, em diversos sectores, estas
ainda carecem de estreito acompanhamento, apoio e consolidação.

É neste contexto que continua premente por parte do Governo dos Açores o incentivo à
manutenção e dinamização do sector empresarial regional impulsionando e promovendo a
criação de liquidez nas empresas regionais geradoras de riqueza e empregos.

Assim:

Nos termos das alíneas a), d) e e) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo
da Região Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:

1-Criar a Linha de Crédito Açores Empresas II, no valor global de 60 milhões de euros, que
visa permitir às empresas fornecedoras de bens ou serviços, com sede na Região Autónoma
dos Açores, e com créditos sobre os Municípios da Região Autónoma dos Açores ou sobre as
Empresas Municipais, obter a liquidação desses créditos em condições de maior flexibilidade e
celeridade e ao menor custo possível para as empresas e cujas regras constam do anexo ao
presente diploma, do qual faz parte integrante.

2-A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Vila do Porto – Santa Maria, em 29 de Abril
de 2010. - O Presidente do Governo Regional, Carlos Manuel Martins do Vale César.

ANEXO
1.Definições

Município – Pessoa Colectiva de Direito Público de âmbito territorial, e respectivas empresas
municipais.

Empresa Municipal – As empresas municipais definidas e previstas no artigo 3.º do Regime
Jurídico do Sector Público Empresarial Local constante da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de
Dezembro, sendo que no caso das empresas constituídas sob a forma comercial o presente
Protocolo apenas abrange as empresas cujo capital seja totalmente detido pelo Município.
Empresa – Pessoa singular ou colectiva que exerça uma actividade profissional, comercial ou
industrial, devidamente inscrita para efeitos fiscais e à qual tenha sido atribuído um CAE.

Micro Empresa – Empresa cujo número de trabalhadores não exceda os 10 trabalhadores.

Pequena Empresa – Empresa cujo número de trabalhadores se situe entre os 10 e 49
trabalhadores.

Média e Grande Empresa – Empresa cujo número de trabalhadores seja superior a 49
trabalhadores.



Indexante – taxa de juro de referência.

Spread – Margem percentual adicionada pelo banco à taxa de juro de referência.

2.Beneficiários

Empresas com sede na Região Autónoma dos Açores, cuja actividade principal não esteja
relacionada com a produção primária de produtos agrícolas enumerados no anexo I do tratado
que institui a Comunidade Europeia, com créditos sobre os Municípios da Região Autónoma
dos Açores ou sobre as Empresas Municipais na dependência directa desses Municípios.

3.Objecto

A “Linha de Crédito Açores Empresas II”, abreviadamente designada por Linha de Crédito ou
Linha, visa permitir às empresas fornecedoras de bens ou serviços, com facturas emitidas até
15 de Maio de 2010 (adiante apenas designadas como facturas) sobre os Municípios da
Região Autónoma dos Açores ou sobre as respectivas Empresas Municipais, obter a liquidação
dos respectivos créditos em condições de maior celeridade.

4.Montante global da Linha de Crédito

O montante global da presente Linha é de 60 milhões de euros.

5.Operações Elegíveis

Operações de financiamento a empresas fornecedoras de bens ou serviços, com facturas
emitidas até 15 de Maio de 2010 sobre os Municípios da Região Autónoma dos Açores ou
sobre as respectivas Empresas Municipais, incluindo as facturas já cedidas em operações de
factoring, respeitando o disposto no n.º 3, desde que da utilização da Linha resulte para o
Beneficiário vantagem em termos de responsabilidade, prazo de recebimento e/ou encargos
com a antecipação da recepção dos montantes.

6.Operações não Elegíveis

Não são elegíveis operações de financiamento destinadas ao pagamento de juros,
indemnizações por mora, sanções pecuniárias compulsórias ou outras emergentes do
incumprimento pontual.

7.Apoio concedido

O apoio concedido pela Região Autónoma dos Açores consiste no pagamento do spread, que
acresce ao indexante, cujo valor máximo é de 3,5%, a liquidar ao Banco nos termos definidos
nas alíneas a) e b) do n.º 17, sendo que o indexante que recai sobre as operações de
financiamento é liquidado pela Câmara Municipal ou Empresa Municipal nos termos definidos
na alínea a) e b) do n.º 18.

8.Prazo das operações

O prazo máximo do apoio referido no n.º 7, suportado pela Região Autónoma dos Açores,
inerente às operações ao abrigo da presente Linha, é de 2 anos contados a partir da data do
contrato celebrado com o beneficiário.

9.Montantes de Financiamento por Beneficiário

a)O montante máximo de financiamento por beneficiário em cada Município ou respectiva
Empresa Municipal é de:

Micro empresa: até 75 mil euros;

Pequena empresa: até 150 mil euros;



Média e grande empresa: até 500 mil euros.

b)Sempre que o valor em dívida ao beneficiário exceda o limite referido na alínea anterior,
esse montante máximo é acrescido de 50% do valor das facturas que não concorreram na
determinação dos referidos limites, devendo, para tal, constar da respectiva Declaração
emitida pelo Município ou Empresa Municipal, todas as facturas em dívida àquele beneficiário.

10.Prazo de Vigência

O prazo de vigência da presente Linha, para efeitos de candidaturas, é de 90 dias (seguidos),
podendo ser extensível por decisão do membro do Governo dos Açores com competência em
matéria de finanças.

11.Outros encargos

No caso das operações sujeitas a Imposto de Selo este será suportado pela Região
Autónoma dos Açores relativamente à utilização de crédito, sendo que o Imposto de Selo que
incide sobre os juros, resultantes da componente indexante e spread, será suportado pelo
Município ou Empresa Municipal. O beneficiário não suportará juros ou quaisquer outras
despesas ou encargos para além das que resultarem da sua expressa autorização.

12.Entidade Gestora da Linha

A Região Autónoma dos Açores, através da empresa Ilhas de Valor, S.A., NIF 512093601,
com morada, para efeitos de correspondência inerente à presente Linha, no Palácio da
Conceição, Rua 16 de Fevereiro, 9504-508 Ponta Delgada, Tel. 296301100, Fax 296628854,
e-mail: linhasdecredito@azores.gov.pt, 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, operacionalização e bom funcionamento da presente Linha de
Crédito.

13.Documentos que instruem as candidaturas

Declaração, segundo modelo constante do apêndice I, acompanhada de cópia das facturas
que concorrem para o cálculo do valor a financiar pelo Banco às empresas, identificando para
cada factura o valor a liquidar pelo financiamento ao abrigo da presente Linha, na qual o
Município ou Empresa Municipal assegura que a quantia titulada pela Declaração será objecto
de liquidação por transferência bancária, para o NIB do seu fornecedor, de acordo com a
respectiva aprovação do Banco, no prazo máximo de 2 anos, sendo 50% do montante da
operação até ao final do primeiro ano e a parte restante até ao final do segundo ano, contados
a partir da data do contrato de financiamento. Na respectiva Declaração constará ainda a
confirmação por parte da Câmara Municipal ou Empresa Municipal como entidades
responsáveis pela parcela de juro, correspondente ao indexante, que incide sobre o montante
da operação de financiamento concedida ao beneficiário.

14.Reembolso do Capital

a)O reembolso do capital será efectuado pelo beneficiário, na proporção directa das
transferências efectuadas pelo Município ou Empresa Municipal nos termos da Declaração
referida no n.º13, sendo reembolsado até ao limite máximo de cinquenta por cento do
financiamento no primeiro ano e o restante no segundo ano, contados a partir da assinatura do
contrato.



b)Por princípio, o Município ou a Empresa Municipal deverá proceder à antecipação do
reembolso do capital, comunicando ao Banco essa intenção com, pelo menos, trinta dias de
antecedência em relação à data em que pretende efectuar o pagamento, devendo este, no
prazo de cinco dias úteis comunicar ao Município ou à Empresa Municipal, ao beneficiário e à
Entidade Gestora o valor da parcela dos juros e demais encargos devidos na data em que o
pagamento vai ser efectuado, procedendo aos débitos dos encargos respectivos nos termos
da alínea a) do n.º 18, sendo o pagamento do spread por parte da entidade gestora efectuado
nos termos da alínea a) do n.º17.

15.Circuito de decisão das operações e prazos

a)Os beneficiários deverão dirigir-se ao Município ou Empresa Municipal devedoras onde
obterão uma Declaração em conformidade com o n.º 13;

b)Os documentos que instruem a proposta, conforme n.º 13, serão apresentados pela
empresa em qualquer Banco aderente ao respectivo Protocolo, para efeitos de análise e
aprovação da operação de financiamento;

c)Após a aprovação da operação pelo Banco, este enviará à Entidade Gestora da Linha, por
via electrónica - sendo que em cada e-mail apenas se poderá incluir uma candidatura
respeitante a um Beneficiário e a um Município ou Empresa Municipal - cópia da Declaração,
para efeitos de análise do enquadramento da operação na Linha;

d)Num prazo até 5 dias úteis, a Entidade Gestora da Linha confirmará ao Banco o
enquadramento da operação, incluindo:

i)A elegibilidade da operação na Linha de Crédito;

ii)O enquadramento nos plafonds previstos no n.º 9.

e)Para efeitos de enquadramento das operações, designadamente, dos montantes dos
beneficiários no plafond da Linha, a Entidade Gestora contabilizará as Declarações enviadas
por via electrónica por parte do Banco, por ordem de recepção das mesmas, conforme
disposto na alínea c) supra, sendo relevante para o efeito o momento de aceitação destas pela
Entidade Gestora Linha;

f)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, sobre a
possibilidade de enquadramento da operação, ou findo o prazo referido na alínea d) supra sem
qualquer comunicação;

g)No prazo de 10 dias úteis, o Banco informará a Entidade Gestora da Linha das operações
não aceites, para efeitos de anulação do enquadramento da operação e libertação de plafonds;

h)As operações aprovadas deverão ser contratadas com a empresa até 30 dias úteis após a
data de envio da comunicação ao Banco do enquadramento referido na alínea d) supra, findo o
qual caduca o compromisso mencionado no n.º 7. Este prazo poderá ser prorrogado por 10
dias úteis, mediante pedido fundamentado à Entidade Gestora da Linha, que será considerado
tacitamente aceite se não for recusada a pretensão no prazo de 5 dias úteis. O Banco
informará a Entidade Gestora da Linha das operações não contratadas dentro do prazo
indicado, para efeitos de anulação do enquadramento da operação. Com o acto da contratação
o Banco deverá proceder à imediata libertação de fundos ao beneficiário;

i)A Entidade Gestora da Linha comunicará ao Banco as datas de início do prazo para a
apresentação de candidaturas e a data e momento da suspensão de apresentação de
candidaturas.



A Região Autónoma dos Açores, a Entidade Gestora da Linha e o Banco, são absolutamente
alheios aos critérios de validação das facturas, da emissão e do envio das Declarações à
primeira, não podendo ser responsabilizados pelas vicissitudes daí decorrentes.

16.Taxa de juro

Às operações será aplicado um dos seguintes métodos de determinação da taxa de juro:

a)As operações vencem juros à taxa resultante da média aritmética simples das cotações
diárias da Euribor a três meses do mês anterior ao período de contagem de juros, acrescida do
spread até ao limite definido no n.º 7;

b)As operações vencem juros à taxa de juro Euribor a três meses verificada no segundo dia
útil anterior ao início de cada período de cálculo de juros acrescida do spread até ao limite
definido no n.º 7.

17.Cálculo e pagamento do spread

a)O Banco debitará a parcela correspondente ao spread, definido no n.º 7, à Entidade
Gestora da Linha que se responsabiliza pelo seu pagamento nos termos das alíneas
seguintes;

b)O valor correspondente à alínea a), será calculado, com referência ao final de cada
trimestre e tendo por base o valor dos saldos vivos dos créditos definidos nas subalíneas
seguintes:

i)A taxa de juro será apoiada, no valor do spread aplicado a cada operação, pela Região
Autónoma dos Açores (RAA) / Direcção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT), através de
transferência para a Entidade Gestora da Linha;

ii)O apoio referido anteriormente é liquidado pela RAA/DROT, através da Entidade Gestora da
Linha, ao Banco trimestral e postecipadamente.

c)O valor apurado nos termos da alínea anterior é comunicado à Entidade Gestora da Linha
pelo Banco, até ao final do mês seguinte ao período a que se reporta, acompanhada de uma
listagem completa das operações contratualizadas ao abrigo da presente Linha, onde conste,
nomeadamente, respectivos montantes iniciais, de saldos vivos, spread, Imposto de Selo de
acordo com o determinado no n.º 11 e demais informações necessárias à Entidade Gestora da
Linha, nos termos acordados com esta;

d)A RAA/DROT, através da Entidade Gestora da Linha, efectuará o pagamento do apoio
devido para a(s) conta(s) que o Banco indicar, até ao 20º dia útil do mês, para a listagem
referida na alínea c) anterior que for recepcionada até ao 10º dia útil do mês, e até ao 10º dia
útil do mês seguinte, para a referida listagem que for recepcionada após o 10º dia útil e até ao
final do mês;

e)Caso os valores resultantes da alínea a) devidos não venham a ser pagos no prazo
indicado na alínea d) anterior, 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
1,5%, desde a data de verificação da mora;

f)O apoio concedido 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;



g)Sem prejuízo da perda dos apoios referidos 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 apoios concedidos, com efeitos retroactivos à data da
contratação, aplicando-se, nesses casos, e para todo o período, a taxa de juro legal.

18.Cálculo e pagamento da parcela de juro (indexante)

a)O Banco debitará à Câmara Municipal ou Empresa Municipal a parcela de juro, definido no
n.º 7, que se responsabilizam pelo seu pagamento, salvo acordo diferente entre estas e o
Banco;

b)O valor correspondente à alínea a), será calculado, com referência ao final de cada
trimestre e tendo por base o valor dos saldos vivos dos créditos definidos nas subalíneas
seguintes:

i)A taxa de juro é apoiada, no valor do indexante aplicado a cada operação, pelo Município ou
Empresa Municipal;

ii)O apoio referido anteriormente é liquidado pela Câmara Municipal ou Empresa Municipal, ao
Banco trimestral e postecipadamente.

c)O valor apurado nos termos da alínea anterior é comunicado ao Município ou Empresa
Municipal pelo Banco, até ao final do mês seguinte ao período a que se reporta, acompanhada
de uma listagem completa das operações contratualizadas ao abrigo da presente Linha, onde
conste, nomeadamente, respectivos montantes iniciais, de saldos vivos, parcela do juro
correspondente ao indexante e o Imposto de Selo de acordo com o determinado no n.º 11;

d)A Câmara Municipal ou a Empresa Municipal, efectuará o pagamento da parcela do
indexante devido para a(s) conta(s) que o Banco indicar, até ao 20º dia útil do mês, para a
listagem referida na alínea d) anterior que for recepcionada até ao 10º dia útil do mês, e até ao
10º dia útil do mês seguinte, para a referida listagem que for recepcionada após o 10º dia útil e
até ao final do mês;

e)Caso os valores resultantes da alínea a) devidos não venham a ser pagos no prazo
indicado na alínea d) anterior, o Banco reserva-se o direito de cobrar ao Município ou Empresa
Municipal a título de mora, juros sobre os valores em dívida à taxa Euribor a 3 meses,
acrescida de 1,5%, desde a data de verificação da mora.

19.Obrigações de reporte de informação

a)Durante o período de contratação das operações, o Banco respectivo, enviará,
mensalmente, por via electrónica, à Entidade Gestora da Linha, uma listagem, contendo
informação, nomeadamente, sobre as operações contratadas, respectivos planos financeiros,
juros totais, assim como informação sobre a parte dos juros e spread correspondentes;

b)Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, a Entidade Gestora da Linha poderá solicitar
ao Banco respectivo, em cada momento, informação detalhada sobre as operações em curso,
ao abrigo da presente Linha, nomeadamente a informação necessária ao cumprimento das
suas obrigações de Entidade Gestora da Linha ou as solicitadas por auditores e demais
instituições de controlo da aplicação devidamente mandatadas;

c)O Banco realizará o acompanhamento de cada operação concretizada e comunicará à
Entidade Gestora da Linha qualquer incidente de que tenha conhecimento que afecte a boa
evolução da operação.

20.Outras obrigações



a)As minutas contratuais serão da responsabilidade do Banco.

b)Em simultâneo com a contratação do crédito, será entregue ao Banco uma ordem de
transferência irrevogável (do Beneficiário do crédito ao Município e/ou Empresa Municipal
devedor, confirmada por este) para que os valores pagos sejam transferidos para a conta do
Beneficiário aberta no Banco, assim como uma autorização para que o Banco possa afectar de
imediato aqueles valores à liquidação do crédito.

c)O Banco assegurará que os respectivos contratos a celebrar com as empresas beneficiárias
da presente Linha, incluem uma menção expressa ao apoio das entidades financiadoras,
através do Governo Regional dos Açores e União Europeia através Programa
PROCONVERGÊNCIA, devendo ainda dos mesmos constar informação acerca da
possibilidade das empresas beneficiárias virem a ser sujeitas a auditorias e demais
procedimentos de controlo dos apoios, de acordo com os normativos legais aplicáveis no
âmbito das entidades financiadoras e do Governo Regional dos Açores.

APÊNDICE I

DECLARAÇÃO
A Câmara Municipal / Empresa Municipal [.], portadora do NIPC [.], com sede na [.], declara

nos termos e para os efeitos do n.º 13 do Protocolo correspondente às regras determinadas
pela Resolução do Conselho do Governo n.º [.]/2010 de [.] de [.] que:

a)O valor total das facturas (IVA incluído) emitidas pela empresa [.], com o NIF [.] e com sede
na [.], anteriores a 15 de Maio de 2010, é de €[.] ([extenso]) correspondendo à soma das
facturas cujas cópias, rubricadas e carimbadas, vão anexas e descriminadas em listagem
própria;

b)O montante das referidas facturas que vier a ser elegível nos termos da mesma Resolução
e que, em consequência vier a ser objecto de financiamento, será liquidado por esta Câmara /
Empresa Municipal, sem quaisquer outros descontos ou deduções, através de transferência
bancária para o NIB [.] (Banco [.]) de que é titular a credora identificada na alínea anterior, no
mínimo, em duas prestações iguais anuais e sucessivas que se vencerão, a primeira a um ano
da data da celebração do contrato de financiamento e a segunda a dois anos da mesma data;

c)Esta Câmara Municipal / Empresa Municipal pagará, o valor correspondente ao indexante
dos juros e respectivo Imposto de Selo sobre os juros, resultantes da componente indexante e
spread, nos termos definidos no referido Protocolo celebrado entre a Região Autónoma dos
Açores e o Banco;

d)Esta Câmara Municipal / Empresa Municipal reconhece que a emissão desta declaração foi
condição essencial para a prestação pelo (Banco [.]) do apoio financeiro supra referido.

  [local]               , [dia] de [mês] de 2010

Assinatura(s)

Presidente da Câmara Municipal / Empresa Municipal


