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PME têm nova linha de crédito de 2 mil 
milhões de euros 

 

 

 

A partir de hoje, 3 de março, as PME têm à sua disposição uma nova linha de crédito no valor de dois mil milhões de euros 
para as ajudar a financiar a sua atividade. 

Com um prazo máximo de 10 anos, a nova linha PME Crescimento 2014 integra as seguintes quatro sub-linhas, de 500 
milhões de euros cada: 

- uma, especialmente orientada para micro e pequenas empresas;  

- outra linha geral destinada a necessidades de tesouraria das empresas; 

- outra linha geral vocacionada para apoio ao investimento; 

- e ainda uma linha destinada à dinamização das exportações. 

Os spreads máximos aplicados variarão, consoante a tipologia de empresa e de empréstimo, entre 3,75% e 4,8% e o 
financiamento contará com 70% de cobertura de garantia mútua, no caso das micro e pequenas empresas, de 55% no caso 
do crédito comercial a empresas exportadoras, e de 50% para as restantes PME. 

 
Alargamento de prazo nas linhas PME Investe  

As empresas que tenham operações contratadas ao abrigo das anteriores linhas de crédito PME Investe podem ainda 
usufruir de um alargamento do prazo por um período adicional de 12 meses. 

A adesão a qualquer destas soluções está sujeita a avaliação prévia pelos Bancos protocolados e Sociedades de Garantia 
Mútua. 

 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

Para informação adicional, 
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A presente Newsletter foi elaborada pela Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria, Lda com fins exclusivamente 

informativos, não devendo ser entendida como forma de publicidade. A informação disponibilizada bem como as opiniões aqui 

expressas são de carácter geral e não substituem, em caso algum, o aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, 

não assumindo a Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e consultoria, Lda qualquer responsabilidade por danos que possam 

decorrer da utilização da referida informação. O acesso ao conteúdo desta Newsletter não implica a constituição de qualquer tipo 

de vínculo ou relação entre técnico oficial de contas e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. A presente 

Newsletter é gratuita e a sua distribuição é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não 

expressamente autorizadas. Caso pretenda deixar de receber esta Newsletter, por favor envie um e-mail para o endereço 

marketing@fiscosegur.com.  
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