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ÁREAS 
TEMÁTICAS

Apoio à competitividade empresarial

Apoio à eficiência energética

Reabilitação e regeneração urbana

INSTRUMENTOS DE 
APOIO

 Linhas de crédito

 Capital de risco

 Business Angels

 IFRRU 2020

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



Instrumentos de dívida:

 Subscrição de fundo contragarantia;

 Bonificação da taxa de juro e comissões de garantia dos empréstimos;

 Apoio a financiamento de empréstimos comerciais a outras entidades,
mobilizando conjuntamente fundos comunitários.

Instrumentos de capitalização:

 Subscrição de fundos ou fundo de fundos (capital de risco);

 Subscrição de fundos ou fundo de fundos para financiamento a sociedades de
business angels para a realização de coinvestimento em empresas inovadoras
e em fases iniciais de desenvolvimento.



Instrumento de Reabilitação Urbana:

 Reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos;

 Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas;

 Reabilitação de frações privadas inseridas em edifícios de habitação que sejam
alvo de reabilitação integral.

No mesmo pedido de financiamento, o IFRRU 2020 apoia medidas de eficiência
energética complementares às intervenções de reabilitação.





LINHA DE CRÉDITO INVESTE RAM 2020



 Dinamizar a atividade das empresas regionais diminuindo as
dificuldades no acesso ao crédito.

 Facilitar a implementação e desenvolvimento de estratégias de 
inovação e crescimento.

OBJETIVOS



 Reembolsos de Quadros Comunitários anteriores.

FINANCIAMENTO



Preferencialmente Pequenas e Médias Empresas (PME), com certificação 

PME obtida através do site www.ideram.pt (obrigatória pelo Decreto 

Legislativo Regional nº 37/2008/M de 20 de Agosto).

DESTINATÁRIOS

http://www.ideram.pt/


Encontrarem-se legalmente constituídas;
Empresa e projeto localizarem-se na RAM;
Situação regularizada em matéria de licenciamento;
Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada;
Não tenham incidentes não justificados junto da banca;
Não tenham dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social,
nem entidades pagadoras de apoios financeiros.

CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO



 Sector Secundário;

 Sector Terciário.

ÂMBITO SETORIAL



 Fundo de maneio (máximo de 10% do total do investimento);

 Aquisição de imóveis, desde que afetos à atividade empresarial;

 Terrenos, com ou sem edificações, desde que destinados ao
exercício da atividade empresarial, e com um máximo de 10% do
total da despesa elegível para a operação.

 Investimentos tangíveis e/ou intangíveis;

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS



 Operações que se destinem à reestruturação financeira e/ou impliquem a
consolidação de crédito vivo;
 Operações destinadas a liquidar ou substituir financiamentos anteriormente
acordados com o Banco;
 Operações destinadas à aquisição de imóveis e terrenos não afetos a atividade
empresarial;
 Bens em estado de uso;
 Viaturas que não assumam o caráter de “meio de produção”;

OPERAÇÕES NÃO ELEGÍVEIS



Garantia Mútua até 80% do montante da operação

 Bonificação integral da comissão de garantia aplicável pela SGM;

 Bonificação da taxa de juro até 100% (base 60%) com majoração de:

 O spread máximo a aplicar pelo banco será de 3,40%;

 - 20% Quando a empresa criar ou mantiver o volume de emprego;

 - 20% Quando o projeto preencher os critérios de inovação definidos pela

Entidade Gestora da Linha.

INCENTIVOS PÚBLICOS

 Bonificação integral do imposto de selo da operação;



 O montante máximo de financiamento por projeto não pode exceder os 4.250.000€;

 O valor máximo da garantia a prestar pela SGM é 3.400.000€por empresa;

MONTANTE DE FINANCIAMENTO POR PROJETO



PERÍODO 
DE CARÊNCIA

MONTANTE DE 
FINANCIAMENTO

PRAZO 
DA OPERAÇÃO

ATÉ 250 MIL EUROS

SUPERIOR A 250 MIL 
EUROS

Até 6 anos

Até 10 anos

Até 12 meses 

Até 18 meses 

PRAZO DE 
UTILIZAÇÃO

Até

18 MESES

Após a data 
de 

contratação



 IDE, IP RAM – Entidade Gestora

 Banca e SGM – Entidades Protocoladas

ENTIDADES RESPONSÁVEIS



 Os pedidos de crédito serão formalizados pelas empresas junto dos
Bancos Protocolados;

 As operações deverão ser contratadas com a Empresa Beneficiária, até 60
dias úteis após a aprovação, pelo Banco, sob pena de caducar o compromisso
de bonificação.

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS



Enquad.

Análise

Contactam

Contrato

Aprova

Empresas

Bancos
IDE, IP RAM

SGM

PROCESSO DE DECISÃO



Muito obrigada pela vossa presença

Jorge Faria – Presidente do IDE, IP-RAM

linhascreditoide@ideram.pt  

http://www.ideram.pt 
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