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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 

05 de Janeiro de 2012 

 

 

Legislação Nacional 

Rede de Mobilidade Elétrica / Prorrogação de Tarifas 

Diretiva (extrato) n.º 1/2012 – II Série Parte E n.º 4, de 5/01 

Altera o Regulamento da Mobilidade Elétrica (Regulamento n.º 484/2011), prorrogando a data 

de entrada em vigor da tarifa a aplicar pelo Gestor de Operações da Rede de Mobilidade 

Elétrica.  

Estas tarifas serão aplicáveis após o término da fase piloto do Programa para a Mobilidade 

Elétrica (esta data será previamente publicada pela ERSE). 

 

Legislação Comunitária 

Setor do Açúcar 

Regulamento de Execução (UE) n.º 4/2012 da Comissão, de 4 de janeiro 

Altera os preços representativos e os montantes dos direitos de importação adicionais de 

determinados produtos do setor do açúcar fixados pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 

971/2011 para a campanha de 2011/2012. (JO L 2 de 5/01) 

 

Taxa de Juro / BCE 

Informação da Comissão Europeia 2012/C 2/05 

Fixa em 1,00% a taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações 

de refinanciamento a partir de 1 de janeiro de 2012. (JO C 2 de 5/01) 
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Linha PME Crescimento e Seguros de Crédito à Exportação 

PME Crescimento 

O Governo anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito para apoio às pequenas e 

médias empresas – Linha PME Crescimento, que visa reforçar a liquidez e capacidade de 

investimento das empresas economicamente viáveis. 

 

Objetivo Garantir e reforçar o acesso ao crédito às empresas economicamente viáveis, 

com vista a reforçar a liquidez e capacidade de investimento do tecido 

empresarial nacional. 

 

Acesso 

 

Não é um apoio automático, depende da avaliação de risco e da viabilidade 

económica da empresa. 

 

Dotação 

orçamental 

global 

 

1500 milhões de euros, dos quais: 

            - 750 milhões de euros para todas as PME 

          - 500 milhões de euros para empresas exportadoras 

          - 250 milhões de euros para micro e pequenas empresas 

 

Montantes de 

financiamento 

 

Para as empresas PME Líder: 

        - 1,5 milhões de euros é o montante máximo de financiamento 

Para as micro empresas: 

       - 25 mil euros é o montante máximo por operação e empresa 

Para as pequenas empresas: 

      - 50 mil euros é o montante máximo por operação e empresa 

Spreads Variarão entre os 4,813% e os 5,375%. 

Disponibilidade Esta linha de crédito estará disponível a partir de 16 de janeiro de 2012. 
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Linhas de Seguros de Crédito à Exportação 

O Governo decidiu prorrogar a disponibilidade de Linhas de Seguros de Crédito à Exportação 

com garantia do Estado para o ano de 2012. 

Consultar esta Informação AQUI 

    


