
NOVOS AVISOS 

CANDIDATURAS ATÉ 20 DE SETEMBRO 

Encontram-se em vigor os dois últimos avisos (12/SI/2021 e 13/SI/2021) de concurso 
no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação com componente híbrida de apoio, na 
qual participa a Linha de Financiamento Capitalizar Mais. Estas são as últimas verbas 
disponíveis para o investimento produtivo, com o objetivo de reforçar a capacitação 
empresarial no desenvolvimento de bens e serviços e no investimento em atividades 
inovadoras e qualificadas. 

Vantagens : 

O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento será distribuído em 
duas componentes autónomas: 

50% através de incentivo não reembolsável, a atribuir no âmbito do SI 
Inovação; 

50% através de um empréstimo bancário sem juros, associado a um 
instrumento financeiro financiado pelo Portugal 2020. 

Prazo até10 anos; 

Juros integralmente suportados pelo BPF; 

Até 90% dos spreads máximos definidos para a Linha Capitalizar Mais. 

Destinatários : Micro, PME e Grandes Empresas, localizadas nas regiões NUT II, que 
preencham os requisitos de acesso estabelecidos. 

Tipologia de Projetos : 

Criação de um novo estabelecimento; 

Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente; 

Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não 
produzidos anteriormente no estabelecimento; 

Alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento 
existente. 

Montantes: Até 1000 milhões de euros. Máximo por empresa definido pelo valor da 
garantia a prestar pela SGM, que não pode exceder os 6 milhões de euros por 
empresa. 

Garantias : 80% SGM. Podem ser aceites quaisquer garantias normalmente admitidas 
em direito, constituídas também a favor das SGM. 

Na apresentação de candidaturas através do Balcão 2020, a sua empresa deverá 
indicar a Caixa Geral de Depósitos, S.A. como instituição de crédito contactada e que 
se mostrou disponível para avaliar o financiamento do projeto, pelo que se aconselha 
uma articulação prévia com o seu gestor de cliente. 

Caixa. Para todos e para cada um. 

Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes, através de contacto 
telefónico ou o serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas / todos os 
dias do ano). 

Até 31 de dezembro de 2021, a Caixa disponibiliza uma Linha de crédito de MLP e 
Leasing mobiliário (auto e equipamentos), para responder às necessidades de 
tesouraria e investimento das empresas, no apoio à pandemia do COVID-19. 

Destinatários : Mid Caps, Large Corporates, entidades do Setor Público e outro tipo de 
entidades ativas na área da saúde ou da investigação na área da saúde ou que 
prestam serviços essenciais relacionados com a crise sanitária. 

Prazos 

MLP: até 6 anos; 

Período de carência: até 12 meses; 

Prazo de Utilização: até 12 meses. 

Leasing Equipamentos: até 5 anos; 

Período de carência: até 6 meses para operações de pré-financiamento. 

Leasing Auto: até 6 anos. 

1 
Montante Máximo por operação: até 7,5 M€ ; 

Garantia: 75% BEI. 

1. Não pode exceder o dobro da massa salarial anual do cliente (incluindo encargos sociais, os custos 
com o pessoal que trabalha nas instalações da empresa, mas que, formalmente, consta da folha de 
pagamentos de subcontratantes) em 2019 ou no último ano disponível. No caso de empresas criadas em 
ou após 1 de janeiro de 2019, o montante máximo do empréstimo não pode exceder a estimativa, 
devidamente documentada, da massa salarial anual estimada para os dois primeiros anos de exploração 
ou 25 % do volume de negócios total do cliente em 2019. 

Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes, através de contacto 
telefónico ou o serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas / todos os 
dias do ano). 

SABIA QUE... 

… além de permitir o acesso rápido às principais operações de 
gestão financeira da sua empresa, a App Caixadirecta Empresas 
permite o contacto seguro com o seu Gestor? 

… para maior comodidade em mobilidade, a App permite 
também efetuar pagamentos por comando de voz e receber 
notificação de alerta sempre que existirem valores disponíveis 
para antecipações de Confirming ? 

Sabemos que o tempo é cada vez mais precioso e conhecemos 
a importância de poder contar com soluções digitais, que lhe 
permitam gerir a sua empresa em mobilidade e fazer crescer o seu negócio. 

Conte com a App Caixadirecta Empresas, 24 horas por dia. 

Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes, através de contacto 
telefónico ou o serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas / todos os 
dias do ano). 

MANTENHA−SE INFORMADO 

PRR - CONCURSOS ABERTOS 

RE-C03-i01: Respostas Sociais 

Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais/ Mobilidade Verde 
Social – Aquisição de veículos elétricos; 

Data limite Candidatura: 30/10/2021. 

RE-C05-i01.01 / C5-Capitalização e Inovação Empresarial: 

Agendas/ Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial; 

Data limite Candidatura: 30/09/2021. 

RE-C05-i01.02 / C5-Capitalização e Inovação Empresarial: 

Agendas/ Alianças Verdes para a Inovação Empresarial; 

Data limite Candidatura: 30/09/2021. 

RE-C05-i03 / C5-Capitalização e Inovação Empresarial: 

Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30); 

Data limite Candidatura: 31/03/2022. 

RE-C07-i01 / C7-Infraestruturas: 

Áreas de Acolhimento Empresarial; 

Data limite Candidatura: 15/09/2021. 

RE-C08-i01 / C8-Florestas: 

Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis; 

Data limite Candidatura: Até haver dotação. 

TC-C13-i01 / C13-Eficiência Energética em Edifícios: 

Eficiência energética em edifícios; 

Data limite Candidatura: 30/11/2021. 

TC-C13-i01 / C13-Eficiência Energética em Edifícios: 

Eficiência energética em edifícios residenciais; 

Data limite Candidatura: 31/12/2021. 

TD-C19- i01/2021 / C19 – Administração pública mais eficiente: 

Reformulação do atendimento dos serviços públicos; 

Data limite Candidatura: 29/10/2021. 

Para mais informações, consulte o site do Programa Recuperar Portugal (recuperarportugal . gov . pt) ou a página 
dos Fundos Europeus do site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes ou o serviço Caixadirecta Empresas, 
pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias do ano). 
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