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Linha de Apoio à Reestruturação de Dívida Bancária das Empresas dos 

Açores e Apoio à Liquidez 

 

OBJETIVOS 

• A realização de operações de reestruturação de dívida bancária, nomeadamente, 

resultante de contas correntes caucionadas, livranças, crédito ao investimento e leasing de 

equipamento afeto à atividade produtiva. 

 

• A realização de operações de concessão de pelo menos um novo financiamento tendo em 

vista o apoio à tesouraria das empresas. 

 

BENEFICIÁRIOS 

Empresas com sede na Região Autónoma dos Açores que não tenham como atividade 

principal a produção primária de produtos agrícolas e não se encontrarem em situação de 

insolvência nos termos do Código da Insolvência e Recuperação de Empresa (CIRE). 

 

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS  

• Operações que se destinem à reestruturação financeira, nomeadamente as que visem a 

substituírem de forma direta ou indireta, ainda que em condições diversas, financiamentos 

anteriormente acordados com o Banco; 

 

• Operações que tenham sido objeto de aprovação ao abrigo da anterior “Linha de apoio à 

reestruturação de dívida bancária I”, mas que não tenham sido aprovadas no âmbito da 

“Linha de apoio à reestruturação de dívida bancária II; 

• Novas operações de concessão de crédito; 

• O endividamento bancário máximo da empresa, a considerar para efeito da aplicação da 

presente Linha de Apoio, é o existente à data de 31 de dezembro de 2011, sendo que o 

montante a reestruturar corresponde ao valor em dívida na data da apresentação da 

candidatura. Em caso de conta corrente caucionada considera-se o saldo em dívida à data 

de 31 de dezembro de 2011; 
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OPERAÇÕES NÃO ELEGÍVEIS 

 

• Operações aprovadas na “Linha de apoio à reestruturação de dívida bancária das empresas 

dos açores II”; 

• Para efeitos do novo financiamento de apoio à liquidez, não são enquadráveis operações 

destinadas a substituir de forma direta ou indireta, ainda que em condições diversas, 

financiamentos acordados ou a acordar com o Banco, com exceção dos que possam ter sido 

comprovadamente concedidos para regularização de dívidas ao fisco ou à segurança social. 

 

OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO 

 

 

 

NOVO FINANCIAMENTO 

 

Tipologia Montante Prazo Carência 
Spread 

Máximo 

Micro empresa 25.000 €  

Até 5 anos 

 

 

Até 12 meses 

 

8%, a suportar 

em 50% pela 

RAA/DROT 

Pequena empresa 50.000 € 

Média ou Grande empresa 300.000 € 

Nota: Garantias, se exigíveis, a prestar e a suportar pela empresa 

Montante Apoio às Operações Prazo das Operações

Periodo de 

Carência de 

Capital

montante máximo de 3 milhões

de euros por empresa

Bonificação de 75% do

spread num valor máximo

de bonificação de 4,5%;

Prazo Máximo 12 anos da data

de assinatura contrato

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 essas 

empresas apenas poderão 

candidatar-se à presente Linha 

com as empresas que no seu 

conjunto de operações objeto de 

reestruturação, não ultrapassem 

os 9 milhões de euros.

O montante total de 

bonificação não poderá 

exceder 3 X o montante dos 

encargos financeiros 

bancários suportados, 

relativamente às operações 

a reestruturar, no período 

compreendido entre 

01.10.2010 e 31.12.2011.

 Para as operações em curso por 

prazo superior a 12  o prazo em 

vigor poderá ser mantido, sendo 

a bonificação ao abrigo da 

presente linha pelo prazo 

máximo de 12 anos.

12 a 24 meses
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PRAZO DE VIGÊNCIA 

• Abertura da linha a 5 de Março de 2012 (90 Dias – Podendo ser extensível) – Até 3 de Junho 

de 2012. 

 

CANDIDATURA 

• As empresas devem apresentar a sua intenção junto da instituição ou instituições de 

crédito. 

 

ENTIDADE GESTORA DA LINHA 

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

Contato: 

Palácio da Conceição, Rua 16 de Fevereiro, 9504-508 Ponta Delgada,  

Tel. 296 301 100, Fax 296 628 854, 

Email: linhasdecredito@azores.gov.pt. 

 

PAGAMENTO DAS BONIFICAÇÕES 

• O Banco debitará à empresa beneficiária a parcela de juro por ela suportada, sendo a parte 

bonificada debitada à Entidade Gestora. 

 

PUBLICAÇÃO DA LINHA: 

• Resolução do Conselho do Governo n.º 28/2012 de 7 de Março de 2012 
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CLASSIFICAÇÃO DE MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

• Os empresários podem desencadear o procedimento ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

372/2007 através da Certificação de Electrónica de PME no site: 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sre-draic  

 

Estatuto N.º de Efectivos 
Volume de Negócios (VN) ou 

Balanço Total (BT) 

PME <250 

VN ≤ 50 milhões de euros 

Ou 

 BT ≤ 43 milhões de euros 

Micro <10 

VN ≤ 2 milhões de euros 

Ou 

 BT ≤ 2 milhões de euro 

Pequena <50 

VN ≤ 10 milhões de euros 

Ou 

 BT ≤ 10 milhões de euro 

Média As restantes 

 


