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O FINICIA é um programa Inovador promovido pelo
IAPMEI, que visa a melhoria das condições de
acesso ao financiamento, em condições mais favoráveis, pelas Micro, Pequenas e Médias Empresas,
materializada pela partilha de risco em operações
de financiamento de investimentos por capital e
crédito, através de um processo de parceria envolvendo o IAPMEI e a mobilização do Fundo de Sindicação de Capital de Risco e do Fundo de Contra
Garantia Mútua.

Esta intervenção visa proporcionar mecanismos de
financiamento que respondam às necessidades de
investimento das Micro e Pequenas empresas com
projectos inovadores ou de alguma forma diferenciadores, promovendo ganhos de competitividade e
dotando-as de maior capacidade produtiva.
Impulsionar a modernização empresarial através de
investimento em áreas como a inovação, qualidade,
ambiente, segurança e higiene.
Condições gerais:

· Taxa

de financiamento até 100% (sobre o investimento elegível).

· Limite máximo por projecto de 45.000 €.
· Reveste a forma de um empréstimo com um prazo
O FAME é um instrumento financeiro criado pela
ADRAL, que consiste num apoio disponibilizado a
empresários e empreendedores, com o objectivo de
promover o investimento produtivo nas Micro e Pequenas empresas. O modelo de intervenção do FAME, tendo sido considerado uma boa prática, foi integrado pelo
IAPMEI no âmbito do FINICIA (Eixo III). É o resultado
de uma parceria Publico-Privada que visa a modernização e dinamização das Micro e Pequenas empresas.
A constituição de uma parceria envolvendo a Câmara
Municipal e uma Sociedade de Garantia Mútua possibilita a concessão de crédito a uma taxa de juro preferencial em relação ás condições de mercado.
Principais Vantagens do FAME:
• Prazo de reembolso alargado (1 ano de carência + 5
amortização);
• Processo de candidatura simplificado;
• Apresentação de candidaturas a qualquer momento;
• Isenção de comissão de análise junto do Banco Espírito Santo;
• Taxa de juro bonificada;
• Não existe penalização por reembolso antecipado;
• Apoio até 100% do investimento (empresas com
mais do que 3 anos);
• Atribuição do financiamento pela totalidade com base
em orçamentos e/ou facturas pró-forma;
• Apoio técnico gratuito na elaboração das candidaturas;
• Acompanhamento pós investimento.

máximo de 6 anos e até um ano de carência.
O financiamento dos projectos será formalizado pelo
BES, que participa com 80%, sendo os restantes 20%
assegurados por de fundos de âmbito municipal.

O FAME é de âmbito municipal, aplicando-se à
área geográfica de cada Concelho aderente e a
projectos de investimento de indústria, comércio,
turismo, construção ou serviços, promovidos por
Micro e Pequenas empresas sedeadas no Concelho ou que nele desejem criar um estabelecimento
estável.

A candidatura é formalizada através de um Formulário próprio e pelos documentos nele indicados sendo
entregue em formato Digital, junto de qualquer dos
elementos da parceria.

