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- MicroInvest para financiamentos até 20.000 euros por 

operação, com garantia SGM de 100%;

Microcrédito 

- Invest + destinada a financiar operações de crédito de valor 

superior a 20.000 euros e até 100.000 euros e que beneficia 

de uma garantia SGM de 75%. O financiamento está 

limitado a 95% do investimento global e este não pode ser 

superior a 200.000€.



MicroinvestMicroinvest -- OBJETIVOSOBJETIVOS

Fomentar a criação de emprego e o empreendedorismo 

entre as populações com maiores dificuldades de acesso ao 

mercado de trabalho, beneficiando, preferencialmente, 

desempregados que pretendam desenvolver uma atividade 

por conta própria. 



- Novas empresas, promovidas por desempregados c/ inscrição do 

IEFP 

- Novas empresas, promovidas por empregados c/ contrato a termo

- Novas empresas, promovidas por empregados que ganhem menos 

que o salario mínimo 

- Trabalhadores independentes, cujo rendimento médio mensal, aferido 

relativamente aos meses em que teve atividade no último ano, seja 

MicroinvestMicroinvest -- QUEM PODE CONCORRERQUEM PODE CONCORRER

relativamente aos meses em que teve atividade no último ano, seja 

inferior à retribuição mínima mensal garantida.

- Micro Empresas existentes da economia social

- Micro Empresas existentes (menos de 5 trabalhadores; menos que 

500.000 volume negócios e menos que 500.000 ativo)



- Ser economicamente viáveis; 

- Visar as operações elegíveis, nomeadamente, o investimento 

novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos ou o reforço do 

MicroinvestMicroinvest -- Condições de AcessoCondições de Acesso

fundo de maneio(ate 30%) ou dos capitais permanentes; 

- Da aplicação das operações deverá resultar a criação líquida 

de postos de trabalho na entidade. 



- Despesas com a aquisição de imóveis; 

- Despesa cuja relevância para a realização do projeto não 

seja fundamentada e reconhecida pelo Banco; 

MicroinvestMicroinvest -- Operações não ElegíveisOperações não Elegíveis

- Operações que se destinem a reestruturação financeira, 

consolidação ou substituição de créditos e saneamentos.



- O promotor do projeto de criação de empresa deve ter, pelo 

menos, 18 anos de idade à data do pedido de financiamento

- Pelo menos metade dos promotores têm de, cumulativamente, ser 

destinatários do programa, criar o respetivo posto de trabalho a 

tempo inteiro e possuir conjuntamente mais de 50% do capital 

social e dos direitos de voto

- O projeto de criação de empresa na sua fase de investimento e 

criação de postos de trabalho não pode envolver a criação de mais 

MicroinvestMicroinvest -- condiçõescondições

criação de postos de trabalho não pode envolver a criação de mais 

de 10 postos de trabalho 

- O projeto deve apresentar viabilidade económico-financeira 

- A realização do investimento e a criação dos postos de trabalho 

devem estar concluídas no prazo de um ano a contar da data da 

disponibilização do crédito 

- Obter validação prévia da Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social (CASES) 



Linhas de acesso ao crédito com garantia e bonificação da taxa de juro

Montantes máximos

Linhas Investimento Financiamento

Microinvest €20.000 €20.000

Invest+ de €20.000 a €200.000

€100.000 

(95% do investimento e €50.000 

Limites 

Invest+ de €20.000 a €200.000

por posto trabalho criado)



- 24 meses de carência de capital

- 60 meses de amortizações

MicroinvestMicroinvest -- PRAZOS MÁXIMOSPRAZOS MÁXIMOS



Taxa de Euribor a 30 dias+ spread de 0,25% com taxa 

mínima de 1,5% e máxima de 3,5% (o 1.º ano de juros 

é integralmente bonificado e o 2.º e o 3.º ano são 

MicroinvestMicroinvest -- TAXASTAXAS

bonificados parcialmente pelo IEFP)



- linha MicroInvest não são solicitadas garantias reais 

adicionais, dada a mesma ser garantida a 100% pela SGM. 

- linha Invest +, atendendo a que as garantias prestadas 

GARANTIASGARANTIAS

pela SGM cobrem apenas 75% do capital contractado, 

poderão ser exigidas garantias adicionais correspondentes 

aos restantes 25% do capital contratado. 



- 2 primeiros anos

- Assegurado por entidades representativas do setor 

cooperativo e da economia social que integram a 

Apoio TécnicoApoio Técnico

CASES ou por entidades constituintes da rede de 

entidades privadas sem fins lucrativos ou autarquias 

credenciadas pelo IEFP, IP



MicroinvestMicroinvest –– apoio ACIBapoio ACIB

- Consolidação da ideia de negócio

- Elaboração de Plano de Negócios

- Acompanhamento do projeto aprovado

- Apoio na Abertura e constituição da empresa

- Consolidação do negócio

- Formação/Consultoria na gestão e operacionalização

- Formação de colaboradores 



Business Business DepartmentDepartment

-

- Implementação de Planos para a Igualdade nas empresas

- Implementação plano com vista à certificação SEDEX

- Implementação de BSCI (Business Social Compliance 

Initiative )

- Implementação da certificação OeKO-tex

- Implementação mas normas de certificação da Qualidade, 

Ambiente e SHT, RH, Ambiente e SHT, RH, 

- Implementação da SA 8000 e responsabilidade Social

- Licenciamento Industrial

- Serviços de apoio às empresas

- Elaboração de candidaturas a projetos de investimento

- Diagnósticos de formação profissional

- Planos de formação profissional à medida


