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28-06-12 - Apoios empresariais vão continuar por mais um ano 

 

O Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas (FIEAE) vai 

continuar a funcionar mais um ano, mantendo-se operacional a gestão 

da atual carteira de participações do Fundo e outras operações. 

 

A prorrogação do prazo do FIEAE, que tem efeitos desde 12 de maio, vai 

assim terminar a 12 de maio de 2013. 

 

Este fundo foi criado em 2009 para garantir o acesso das Pequenas e 

Médias Empresas a disponibilidades financeiras imediatas. O FIEAE é 

especialmente vocacionado para a aquisição de imóveis integrados no 

património de empresas como forma de dotação de recursos financeiros 

imediatos, normalmente acompanhada da reserva da utilização e direito 

ou obrigação de recompra desses mesmos imóveis pelas empresas 

transmitentes. 

 

Através do seu contributo para a dotação das empresas, em especial 

PME, de liquidez financeira imediata, o FIEAE apoia empresas 

economicamente viáveis, ainda que enfrentando eventuais dificuldades 

financeiras, apostando no seu saneamento, estabilização e 

consolidação, na sua modernização e eventual redimensionamento e, 

em qualquer caso, na criação, manutenção e qualificação do respetivo 

emprego. 

 

O Conselho Geral do Fundo propôs a prorrogação do FIEAE, tendo os 

titulares das suas participações (IAPMEI e Turismo de Portugal) 

deliberando favoravelmente. 
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Não existem custos adicionais associados a esta prorrogação e os 

membros do Conselho Geral do Fundo não auferem qualquer 

remuneração pelas suas funções. 

 

Referências 

Despacho n.º 8656/2012, do Ministério da Economia e do Emprego - 

Gabinete do Secretário de Estado do Empreendedorismo, 

Competitividade e Inovação, publicado na Parte C do DR, IIª Série n.º 

124, de 28 de junho 

Decreto-Lei n.º 104/2009, de 12 de maio 
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