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 FLASH NEWS FISCAL Nº 4/2012 

Linha de Crédito PME  
 
Linha de Crédito PME Crescimento  
 

No quadro dos apoios que têm vindo a ser concedidos às PME´s portuguesas foi disponibilizada uma nova 

linha de crédito denominada PME Crescimento, onde as empresas dispõem de duas novas Linhas de Crédito: 

• Linha de Micro e Pequenas Empresas: 250 milhões euros; 

• Linha Geral: 

− Empresas não exportadoras: 750 milhões euros; 

− Empresas exportadoras: 500 milhões euros. 

As condições de elegibilidade para aceder a esta linha de crédito são as seguintes: 

• Destinados ao reforço dos capitais permanentes, a ser aplicado em investimento em Activos Fixos 

e/ou Fundo de Maneio. 

• Excepcionalmente poderá ser utilizado 30% do financiamento para liquidar dívidas em Instituições de 

Crédito, desde que contraídas nos 3 meses anteriores à contratação da operação e se as mesmas 

tiverem sido destinadas à regularização de dívidas ao Fisco e/ou Segurança Social. 

No caso da Linha Específica ”Micro e Pequenas Empresas” o montante acumulado de financiamento, 

considerando esta Linha e operações contratadas em Linhas idênticas em edições anteriores do PME Investe 

não pode ultrapassar os 150.000€ por empresa. 
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+351 255534463 
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+351 919560735 

 
Marco de Canaveses, 19 de Janeiro de 2012 

 
A presente Informação Fiscal destina-se a ser distr ibuída entre Clientes e Colegas e a informação nela  contida é prestada de 

forma geral e abstracta, não devendo servir de base  para qualquer tomada de decisão sem assistência pr ofissional qualificada e 

dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Informa ção não pode ser reproduzido, no seu todo ou em par te, sem a expressa 

autorização do editor. Caso deseje obter esclarecim entos adicionais sobre este assunto contacte os nos sos técnicos.  


