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O qu
ue é & qu
uais os ob
bjetivos?
O “IN
NVESTE QR
REN” é um
ma linha de
e financiam
mento ao in
nvestimentto empresa
arial
apro
ovado no QREN,
Q
prom
movida pel o Ministériio da Economia e do Emprego.
0 de Junho, apenas 10 por centto dos projjetos de in
nvestimentto empresa
arial
A 30
apro
ovados no QREN
Q
se en
ncontravam
m concluíd
dos e a tax
xa global dde execuçã
ão dos
incentivos concedidos sittua-se aind
da em 45 por
p cento.
Estes númeross exprimem
m os fortess constrang
gimentos que
q o atuall contexto de crise
econ
nómica e financeira tem
t
impossto na capa
acidade de
e execuçãoo de projettos
apro
ovados no âmbito
â
do QREN, nom
meadamen
nte de emp
presas, afeetando calendários,
ritmos e resulttados.
O “IN
NVESTE QR
REN” consttitui uma rresposta ro
obusta e attrativa aoss constrang
gimentos
dete
etados, sen
ndo um esttímulo à exxecução e conclusão
o dos projeetos de inv
vestimento
emp
presarial e,, simultane
eamente, u
um instrum
mento de dinamizaçã
d
ão da ativiidade
econ
nómica, da
as exportaç
ções e do e
emprego.
Esta linha refo
orça, ainda
a, as opçõe
es resultan
ntes da rep
programaçãão estratégica do
QREN
N, concluíd
da na passsada segun
nda-feira, dia
d 16 de Julho,
J
quee alocou ao
o
investimento empresaria
e
al mais 10000 milhõess de Euros (dos quaiss 705 milhõ
ões atravéss
dos ssistemas de
d incentiv
vos às emp resas).
O lan
nçamento deste insttrumento d
demonstra, uma vez mais, a reelevância que
q o
Gove
erno Portu
uguês recon
nhece às m
micro, pequenas e médias emppresas no processo
p
de
e
recu
uperação e de crescim
mento da e
economia de Portuga
al e na criaação de em
mprego.
A criiação da linha resultta da reorie
entação pa
ara o apoio
o ao investtimento em
mpresariall
decidido pelo Governo Português
P
p
para a utilização do contrato dde emprésttimo
celebrado com
m o Banco Europeu
E
de
e Investim
mento (BEI), e anterioormente ap
plicado
para
a apoiar a execução
e
de
d investim
mentos públicos.

al é a dota
ação finan
nceira? Q
Quem fina
ancia?
Qua
O “IN
NVESTE QR
REN” é con
nstituído p
por um mon
ntante global de mil milhões de
d Euros de
e
fund
dos, dos qu
uais 500 miilhões provvêm do em
mpréstimo quadro ceelebrado en
ntre o
Estado Portugu
uês e o BEI, e os resttantes 500
0 milhões do
d balanço das instituições
banccárias aderrentes.
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Para
a cada operação de financiame
f
ento, os recursos fina
anceiros sãão mobiliza
ados na
prop
porção de 50%
5 de cad
da uma dass partes.

em são os beneficiários?
Que
São beneficiárrios do “INV
VESTE QRE
EN”, a títu
ulo de empréstimo, eempresas com
c
projetos de invvestimento
o aprovado
os no âmbiito dos sisttemas de i ncentivos do QREN.
erão ser ta
ambém ben
neficiáriass entidadess com projetos de “A
Ações Cole
etivas”
Pode
apro
ovados no respetivo
r
sistema
s
do
o QREN, sejam associiações emppresariais,, centros
tecn
nológicos e entidadess públicas com comp
petências específicas
e
s em domín
nios
emp
presariais.

Qua
al é o obje
ecto do empréstim
e
mo?
Pode
em ser objeto de financiamentto:
i)

A co
ontrapartid
da privada associada à realizaç
ção do projjetos de in
nvestimentto
apro
ovados no QREN,
Q
em compleme
ento ao fin
nanciamen to comunitário
atrib
buído;

iii)

Os custos não elegíveis a financiam
mento com
munitário, aassociadoss à
projeto de
e investime
ento;
realiização do respetivo p

iiii)

O fundo de ma
aneio nece
essário para a realiza
ação do proojeto de
investimento.

No ccaso de enttidades qu
ue não sejaam empressas apenas se aplica o financiamento
prevvisto em i)..

dições é concedido
c
o o empré
éstimo?
Em que cond
O prrazo máxim
mo de finan
nciamento
o é de 8 an
nos com 2 anos
a
de caarência de capital.
O va
alor máxim
mo de finan
nciamento concedido
o, a título de emprésstimo, para
a cada
projeto de invvestimento, é de 4 m
milhões de Euros, segundo limittes fixadoss na
o contrato celebrado
o entre o Estado
E
Porttuguês e o BEI.
legisslação e no
a operação
o de financ
ciamento tterá associiada uma taxa
t
de jurro.
Cada
A taxxa de juro
o a fixar tomará em llinha de co
onta a existência, em
m cada empréstimo,
de d
duas compo
onentes de
e recursos:: uma resp
peitante ao
os recursoss originário
os do BEI e
outra respeitante aos recursos origginários do
o próprio banco.
b
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A me
etodologia
a de cálculo da comp
ponente de
e recursos originárioss do banco
o é idêntica
a
à utiilizada nou
utras linhas de créditto de apoio às PME, com garanntia mútua
a,
prom
movidas pe
elo Ministério da Eco nomia e do
o Emprego
o.
ado pelos beneficiári
b
os excluirá
á qualquerr custo relaacionado com
c
a
O juro suporta
consstituição de
e um fundo de contrragarantia mútuo para fazer faace aos eve
entuais
Incumprimento
os, que será financiaado integra
almente pe
elo QREN.
ciamento decorrem
d
dda legislaç
ção em
Os liimites prevvistos aos montantess de financ
vigor e dos terrmos do co
ontrato cellebrado en
ntre o Estado Portuguuês e o BEI,
desttacando-se
e, entre outros, os se
eguintes:
i)
iii)
iiii)
ivv)

Em cada
c
opera
ação de fin
nanciamen
nto, a comp
ponente asssegurada pelo BEI
não pode exce
eder o valo
or de 2 milhões de eu
uros, a quee acresce um
u
mon
ntante máx
ximo idêntiico de recursos do banco adereente;
O fin
nanciamen
nto atribuíd
do pela co
omponente
e do BEI nãão pode exceder 50%
do custo
c
total do projec to de inve
estimento aprovado
a
nno QREN;
Em conjunto
c
com
c
o finan
nciamento
o comunitário, a com
mponente do
d BEI não
pode
e exceder 90% do cussto total previsto
p
do
o projecto de investim
mento
apro
ovado no QREN;
Q
Em cada
c
opera
ação de fin
nanciamen
nto, o bene
eficiário deeverá assegurar com
recu
ursos próprrios pelo m
menos 10% do investim
mento globbal.

Ond
de podem as empre
esas apre
esentar ca
andidaturras? Quem
m gere a linha?
A red
de de banccos aderen
ntes constiitui o balcã
ão de acessso à linha “INVESTE QREN”. A
adessão está ab
berta a tod
das as instiituições ba
ancárias e será dinam
mizada pella
Asso
ociação Porrtuguesa de Bancos.
A ad
desão dos bancos
b
é efectuada m
mediante a celebração de um contrato com
c
o
Estado Portugu
uês.
A ge
estão globa
al da linha é asseguraada pela Sociedade Portuguesa
P
a de Garan
ntia Mútua
(SGP
PM, SA), en
ntidade em
mpresarial da esfera do Estado, participaando o Insttituto
Financeiro do Desenvolvimento Re
egional (IFD
DR), IP no acompanhhamento, supervisão
s
e avaliação da
a sua aplica
ação.

Qua
ando será o “INVES
STE QREN
N” disponiibilizado??
ação da linha de finaanciamento
o será realizada a 166 de Agosto
o nos
A dissponibiliza
prim
meiros banccos aderen
ntes.
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