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Soluções de Financiamento às Empresas
Setor do Comércio
CAPITA
L

CAPITAL

DÍVIDA

INCENTIVO

INCENTIVO
FISCAL

Financiamento por capital - Tomada de uma participação no capital social de empresas,
assegurando suporte financeiro ao seu desenvolvimento e acompanhamento da gestão
Crédito bancário protocolado - Partilha de risco com os financiadores e criação de
condições de acesso e custo mais favoráveis que as geralmente encontradas no
mercado
Incentivos ao investimento - Sistemas de incentivos no âmbito do Portugal 2020
Incentivos Fiscais – medidas e estímulos fiscais que simplifiquem e potenciem a
capitalização das empresas

Soluções de dívida – Linha Crédito Capitalizar
Linha "Micro e Pequenas Empresas"
Montante Global

400 M€

Objetivo

Potenciar o acesso ao financiamento às Micro e Peq. Empresas em condições +
vantajosas

Beneficiários

Preferencialmente PME localizadas em território nacional - Atividade enquadrada na lista
de CAE a definir. Sem dívidas regularizados junto da Banca e Situação fiscal regularizada

Condições Específicas
Operações Elegíveis
Financiamento Max por empresa
Prazo máximo
Carência máxima
Garantia Mútua
Com. Garantia M.
Cobertura FCGM

•Micro e Peq. Empresa
•Vol Vendas <= 10 M€
•Result. Líquidos>=0 em 2 dos 3 últimos exercícios
Investimentos novo em Ativos Fixos + F.Maneio + C.permanente
Micro - 25.000 €
Pequena - 50.000 €
até 6 anos
até 12 meses
70%
1,70%
65%

Incentivos no âmbito do Portugal 2020

SI Qualificação e Internacionalização
de PME
SI2E – SI Empreendedorismo e
Emprego
Vales Internacionalização e Inovação

SI Qualificação e Internacionalização de PME
TIPOLOGIAS DE PROJECTOS

Internacionalização PME:

Qualificação PME:

• Conhecimento dos mercados externos

• Inovação organizacional e gestão

• Prospecção e presença em mercados
internacionais

• Economia Digital e TIC

• Marketing internacional

• Desenvolvimento e engenharia de produtos,
serviços e processos

• Presença na web (economia digital)

• Criação de marcas e design

• Desenvolvimento e promoção
internacional de marcas

• Propriedade industrial

• Certificações específicas para os mercados
externos

• Transferência de Conhecimento

• Inovação organizacional nas práticas
comerciais e nas relações externas

• Eco inovação

• Qualidade
• Distribuição e Logística
• Contratação de RH altamente qualificados

SI2E – S.I. Empreendedorismo e Emprego

Sistema de Incentivos
ao
Empreendedorismo
e ao Emprego
SI2E

Investimentos em máquinas
e equipamentos, informática,
marcas, planos de marketing
e pequenas obras de
remodelação (FEDER)

Incentivo não reembolsável
30 a 50% do investimento
elegível (60% Baixa
Densidade)

Criação liquida de postos de
trabalho
(FSE)

Apoio por posto de
trabalho criado até 15
meses (18 meses Baixa
Densidade)
Limite por mês: 1 IAS

Micro e pequenas empresas (DLBC)

CANDIDATURAS:

Investimentos até 100 mil euros
Prazo Execução : 18 meses

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Até 15.06*

Até 14.09*

Até 14.12*
*Decisão em 60 dias úteis

SI2E – S.I. Empreendedorismo e Emprego

Perspetiva de Intervenção
A avaliação do projeto de uma empresa é feita à luz dos objetivos das
políticas públicas, designadamente:
Desenvolvimento de uma economia baseada no
conhecimento e na inovação
Incremento da produção transacionável e de
uma maior orientação para os mercados
internacionais do conjunto da economia
portuguesa
Alteração do perfil de especialização produtiva
Renovação e qualificação do modelo
empresarial, em particular, nas PME
Outros

Incentivos Fiscais - Remuneração Convencional do
Capital Social
Estímulo Fiscal ao reforço do Capital Próprio – Regime de Remuneração
Convencional do Capital Social
Objetivo:
Alargar o âmbito de aplicação do regime de remuneração convencional do
capital social
Assegurar neutralidade fiscal face ao crédito bancário
Especificações:
•Passa a abranger todas as empresas
•Não limitado ao regime de minimis (200 mil €, 3 anos)
•Passa a abranger todos os investidores (1)
•Dedução de lucro tributável: taxa =7% em 6 anos (2)
•Passa a ser considerada a conversão de suprimentos (ou outros créditos) em capital
•Montante máximo de capital com benefício: 2 M€
(1) Em 2016 só abrangia investidores singulares e as SCR
(2) Em 2016 a taxa era de 5% e apenas aplicável por um período de 4 anos

Incentivos Fiscais - Remuneração Convencional do
Capital Social
Exemplo:

Aumento de Capital em 2017: 10.000€ (dinheiro ou espécie : conversão de
suprimentos ou empréstimos de sócios)
7% x 10.000 = 700€ (dedução possível ao lucro tributável)
6 anos: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
Benefício fiscal total: 4.200€

Incentivos Fiscais - Remuneração Convencional do
Capital Social
Variáveis
Tipo de empresas
Benefício fiscal %
sobre Entradas de capital

Limite
Entradas de capital realizadas

2016
PME

Todas

5%

7%

N.A.
4 anos = Período de realização da

Limite temporal da dedução

Momento da realização do capital

Tipo de investidor

2.000.000 €/Exercício
6 anos = Período de realização da operação +5

operação +3

• Em dinheiro
Entradas/realização de capital

2017

• Dinheiro
• Em espécie - conversão de suprimentos ou de
empréstimos de sócios (prestados em dinheiro) após
>1.jan.2017 ou 1º dia do período de tributação se >
1.jan

• momento da constituição da sociedade
• aumentos realizados posteriormente à sua constituição.
•sócios (pessoas singulares)
•Todos os sócios (pessoas singulares ou
•sociedades ou investidores de capital
coletivas
de risco

Linha de apoio à sustentabilidade no Turismo

(Desp.

Normativo 18/2017 de 24 outubro)
Tem como objeto o apoio a iniciativas e a projetos que promovam a sustentabilidade social e ambiental no turismo, em
linha com os objetivos traçados nestes domínios pela estratégia para o Turismo 2027

….
b) Iniciativas e projetos que visem a dinamização económica dos espaços urbanos, através do apoio à
valorização, requalificação e inovação do comércio de proximidade e dos mercados, incluindo a
qualificação dos recursos humanos
…
Empresas: Limite do apoio:100.000 reembolsável (taxa de comparticipação 80%)
Natureza. Reembolsável (50% poderão ser convertidos em não reembolsável
• Obras de construção, adaptação, aquisição de bens e de equipamentos diretamente relacionados com o
projeto;
• Despesas com ações associadas à capacitação e qualificação de recursos humanos
• Suportes informativos e/ou de comunicação físicos e/ou digitais multiidiomas, incluindo o desenvolvimento
de conteúdos, website, sinalética e ferramentas de apoio à experiência turística relacionadas com as boas
práticas no uso dos recursos e das infraestruturas urbanas
• Outras despesas diretamente relacionadas com os projetos e iniciativas a desenvolver

Assistência Empresarial
Contacto direto e personalizado com as micro, pequenas e médias
empresas através de atendimento presencial, telefónico ou mail e ainda de
visitas às empresas efetuadas por técnicos do IAPMEI
OBJETIVOS

Conhecer a
empresa e a sua
estratégia

Simplificar o
acesso à
informação sobre
apoios públicos

Facilitar o acesso
a recursos e
contactos

Divulgar
instrumentos de
diagnóstico e
capacitação

Informações

IAPMEI:
Centros de Desenvolvimento
Empresarial
289 895 800
info.faro@iapmei.pt
carolina.travassos@iapmei.pt

Para a presente apresentação foram selecionados os aspetos mais relevantes da regulamentação, pelo que não dispensa a consulta
da regulamentação aplicável

