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Linha de Crédito BEI

A Linha de Crédito BEI financia investimentos de pequena e média dimensão, em Portugal, nos setores da indústria,
dos serviços, do turismo, da energia e em infraestruturas.
O Banco Europeu de Investimento (BEI) permite financiar investimentos e despesas incorridos no contexto do
desenvolvimento das PME através de projetos elegíveis, exceção feita às operações meramente financeiras.
Um projeto é uma soma de investimentos e de despesas, corpóreos e incorpóreos, que pode ser identificado em termos
de localização, de conceção e de benefícios, e que deve ser realizado (o investimento) num prazo máximo de três anos.
O objetivo do protocolo é garantir, em condições mais favoráveis, o financiamento de:
‐ Projetos promovidos por PME autónomas com menos de 250 trabalhadores;
‐ Projetos financiados por outras entidades que tenham por objetivo a economia de energia, proteção do ambiente,
energias renováveis, economia do conhecimento e projetos de infraestruturas.
A parcela reservada ao financiamento de PME’s deve representar no mínimo 70% do valor global.

Resumo das características da Linha de Crédito BEI

Montante Máximo da
Linha de Crédito

100 Milhões de Euros

Beneficiários

‐ PMEs autónomas com menos de 250 trabalhadores antes da realização do Projeto;
PMEs não autónomas se estiverem localizadas em zonas de convergência
‐ Não PMEs e Autarquias Locais, Empresas municipais ou intermunicipais, Associações de
Municípios, Empresas concessionárias de serviços e obras municipais, Autoridades
Públicas Portuárias ou Aeroportuárias.

Modalidade de
Financiamento

Empréstimo de médio e longo prazo
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Financiamentos
Elegíveis

PMEs

Não PMEs

‐ Aquisição, renovação ou ampliação de
ativos corpóreos, exceto terrenos;

‐ Projetos de economia de energia;
‐ Projetos no âmbito da proteção do
ambiente;
‐ Projetos no âmbito das energias
renováveis;
‐ Projetos no âmbito da economia do
conhecimento;
‐ Projetos no âmbito das infraestruturas.

‐ Investimento em ativos incorpóreos;
Outras necessidades:
‐ Sucessão intergeracional ou transmissão
de empresas para membros do pessoal, a
fim de garantir o prosseguimento das
atividades económicas da empresa em
causa;
‐ Necessidades de fundo de maneio a
médio e longo prazo.
Montante do
Investimento

< 25.000.000 Euros

Mínimo >= 40.000 Euros
Máximo <= 25.000.000 Euros

Montante do
Financiamento

Mínimo: 2.500 Euros
Máximo: 12.500.000 Euros

Mínimo: 20.000 Euros
Máximo: 12.500.000 Euros

Prazo da Operação

Mínimo: 2 anos
Máximo: até 10 anos

Mínimo: 3 anos

Taxa de Juro a
suportar pelo Cliente

Analisada casuisticamente de acordo com o risco do Cliente e com as características das
operações, incorporando as vantagens previstas na Linha de Crédito.

Setores Excluídos

‐ Equipamento ou infraestruturas
militares, policiais ou que restrinjam
direitos ou liberdades;
‐ Atividades de jogo ou lazer ou
equipamento relacionado;
‐ Atividades que impliquem animais vivos;
‐ Atividades suscetíveis de causarem
impactos ambientais;
‐ Setores considerados eticamente ou
moralmente controversos;
‐ Atividades exclusivamente vocacionadas
para a promoção imobiliária;
‐ Atividades puramente financeiras.

Determinadas atividades incluídas nos
setores da Indústria, Agroindústria,
Serviços elencadas pelo BEI

Faça a sua candidatura à Linha de Crédito BEI
Para mais informações, contacte info@diretiva.pt
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