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Apoio Público
ao Financiamento
de Empresas

Linha de Crédito Capitalizar – Covid-19 – 
Fundo de Maneio e Plafond de Tesouraria

Qual o objetivo da criação 
Linha de Crédito Capitalizar 
– Covid-19?
Esta linha de crédito foi criada 
com o objetivo de mitigar os 
efeitos negativos do novo CO-
VID 19 em Portugal, apoiando 
as empresas cuja atividade se 
encontra afetada a nível eco-
nómico pela pandemia. 

Qual o seu montante global?
O montante global desta linha 
de crédito é de 400 Milhões de 
Euros. Esta linha é composta 
por duas dotações específicas:
>  Dotação “Covid 19 - Fundo 

de Maneio” – 320 Milhões de 
Euros - Financiamento das 
necessidades de fundo de 
maneio das empresas.

>  Dotação “Covid 19 - Plafond 
de Tesouraria” – 80 Milhões 
de Euros – Exclusivamente 
para conferir maior flexibili-
dade à gestão de tesouraria 
das empresas. 

Quem pode beneficiar des-
ta linha de crédito?
>  Micro, Pequenas e Médias 

empresas (PME)
>  Empresários em Nome Indi-

vidual com contabilidade or-
ganizada (ENI) 

>  Grandes Empresas (devem 
estar, pelo menos, numa si-
tuação comprável à situação 
B-, em termos de avaliação 
de crédito)

Como podem as Empresas 
obter a certificação PME?
As empresas devem registar-
-se e posteriormente proceder 
à sua certificação eletrónica 
no site do IAPMEI, em https://
www.iapmei.pt/Paginas/Cer-
tif icacao-PME-Area-Empresa.
aspx.

Como efetuar a candidatu-
ra?
A empresa deve contactar um 
dos bancos aderentes para a 
presentar a sua candidatura.
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Até quando podem as Em-
presas candidatar-se?
A apresentação de candidatu-
ras pode ser efetuada até 31 de 
maio de 2020.

Quais as operações não 
abrangidas pelo financia-
mento desta linha? 
>  Reestruturação financeira e/

ou consolidação de crédito 
vivo;

>  Operações destinadas a li-
quidar ou substituir (direta 
ou indiretamente) financia-
mentos anteriores;

>  Aquisição de imóveis, bens 
em estado de uso, viaturas 
ligeiras que não assumam o 
carácter de “meio de produ-
ção” e veículos de transpor-
te rodoviário de mercadorias 
adquiridas por transporta-
dores rodoviários de merca-
dorias por conta de terceiros. 
No entanto:

    o  As empresas beneficiárias 
que desenvolvam ativida-
des do sector primário1 po-
dem adquirir imóveis, bem 
como bens móveis sujei-
tos a registo, desde que os 
mesmos sejam, compro-
vadamente, destinados 

à atividade produtiva da 
empresa.

   o  A aquisição de imóveis que 
sejam afetos à atividade 
empresarial, desde que 
não desenvolvam ativida-
des na CAE da divisão 682 
e que o montante máximo 
do financiamento destina-
do à sua aquisição não ex-
ceda 50% do total do inves-
timento.

>  Operações financeiras que 
se destinem a atividades re-
lacionadas com a exporta-
ção para países terceiros e 
Estados-Membro, nomeada-
mente a criação e funciona-
mento de redes de distribui-
ção.

>  No caso da Linha Específica 
“Covid 19 - Plafond de Tesou-
raria”, não são elegíveis todas 
e quaisquer operações que 
não sejam destinadas exclu-
sivamente ao financiamento 
das necessidades de tesou-
raria. 

Quais as atividades econó-
micas não abrangidas?
>  Outras indústrias extrativas;
>  Fabricação de têxteis;
>  Indústria do vestuário;

1 Como Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Indústrias Extrativas.
2 Actividades Imobiliárias
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>  Indústria do couro e dos pro-

dutos de couro;
>  Indústrias da madeira e da 

cortiça e suas obras, exce-
to mobiliário, fabricação de 
obras de cestaria e de espar-
taria;

>  Fabricação de mobiliário e 
de colchões;

>  Aluguer de veículos automó-
veis;

>  Alojamento; 
>  Restauração e similares;
>  Agências de viagem, opera-

dores turísticos, outros servi-
ços de reservas e atividades 
relacionadas;

>  Organização de feiras, con-
gressos e outros eventos si-
milares

>  Atividades de teatro, de mú-
sica, de dança e outras ativi-
dades artísticas e literárias. 

>  Atividades das bibliotecas, 
arquivos, museus e outras 
atividades culturais.

>  Lotarias e outros jogos de 
aposta.

>  Atividades desportivas, de 
diversão e recreativas.

Quais os requisitos a verifi-
car para que as Empresas se 
possam candidatar?
>  Sede em território nacional;
>  Atividade enquadrada na lis-

ta de CAE (Classificação de 
Atividades Económicas)

>  Sem dívidas perante o FINO-
VA3 e sem incidentes não re-
gularizados junto da Banca;

>  Situação regularizada junto 
da Administração Fiscal e da 
Segurança Social;

>  Situação líquida positiva no 
último balanço aprovado4;

>  No caso de grandes empre-
sas, a empresa deve, pelo 
menos, estar numa situação 
comparável à situação B-, 
em termos de avaliação de 
crédito;

>  Empresas sem um ano com-
pleto de atividade, classifi-
cadas como escalão de risco 
“C”.

Qual o tipo de operações fi-
nanceiras em causa? 
São operações de crédito e ga-
rantia mútua5. 

3  Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação - é um fundo autónomo vocacionado para 
o financiamento de empresas e projetos de cariz inovador, constituído pelo Decreto-lei 
n.º 175/2008, de 26 de agosto.

4  Empresas com situação líquida negativa no último balanço aprovado poderão aceder à 
linha, caso apresentem esta situação regularizada em balanço intercalar aprovado até à 
data de enquadramento da operação.

5  Prestação de garantias financeiras para facilitar a obtenção de crédito em condições ad-
equadas aos investimentos e ciclos de atividade das empresas.
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Quais os produtos bancários 
em causa?
>  Dotação “Covid 19 - Fundo de 

Maneio” - Empréstimo Ban-
cário

>  Dotação “Covid 19 - Plafond 
de Tesouraria” - Plafond de 
Crédito em Sistema de Re-
volving6.

Quais as condições do cré-
dito concedido por esta Li-
nha?
Na dotação “Covid 19 - Fundo 
de Maneio”:
>  Valor máximo de financia-

mento por empresa - 1,5 Mi-
lhões de Euros.

>  Reembolso de Capital - pres-
tações iguais, mensais, tri-
mestrais ou semestrais e 
postecipadas. 

>  Prazo Máximo da Operação - 
Até 4 anos.

>  Carência de Capital Máxima 
- Até 12 meses.

>  Taxa de Juro Modalidade Fixa 
- Swap Euribor para prazo da 
operação + spread.

>  Taxa de Juro Modalidade Va-
riável - Euribor a 1, 3, 6 ou 12 
meses + spread.

>  Spread - 1,928% - 3,278%.

>  Bonificação da Taxa de Juro 
- 0%.

Na Dotação “Covid 19 - Pla-
fond de Tesouraria”:
>  Valor máximo de financia-

mento por empresa - 1,5 Mi-
lhões de Euros

>  Prazo Máximo da Operação - 
Até 3 anos.

>  Taxa de Juro Modalidade Fixa 
- Swap Euribor para prazo da 
operação + spread.

>  Taxa de Juro Modalidade Va-
riável - Euribor a 1, 3, 6 ou 12 
meses + spread.

>  Spread - 1,943% - 3,278%.
>  Bonificação da Taxa de Juro 

- 0%.

Quais as condições de emis-
são de garantia mútua?
A garantia mútua é prestada 
até 80% do valor de financia-
mento, sendo que a sua co-
missão é de 0,5% e a bonifica-
ção de comissão da garantia é 
de 100%. 

Podem as Empresas candi-
datar-se mais do que uma 
vez a este financiamento?
Sim, as empresas podem 

6  Um crédito revolving é aquele que se enquadra numa ótica de pagamento faseado do 
valor do empréstimo ao longo do tempo, ficando as importâncias liquidadas disponíveis 
para que mais tarde a empresa possa voltar a utilizá-las, sem necessidade de fazer novo 
contrato.
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apresentar mais do que uma 
operação, através da mesma 
Instituição Bancária ou através 
de várias. No entanto, o con-
junto das várias operações não 
poderá ultrapassar o valor de 
montante máximo de crédito 
definido para casa empresa.

Quais são as instituições 
bancárias aderentes?
>  Abanca Corporacion Banca-

ria, S.A. - Sucursal em Portu-
gal

>  Banco Bilbao Vizcaya Argen-
tina, S.A. - Sucursal em Por-
tugal

>  Banco BPI, S.A.
>  Banco Comercial Português, 

S.A.

>  Banco Português de Gestão, 
S.A.

>  Banco Santander Totta, S.A.
>  Caixa Central de Crédito 

Agrícola Mútuo, CRL
>  Caixa de Crédito de Agrícola 

Mútuo de Leiria, CRL
>  Caixa Económica Montepio 

Geral
>  Caixa Geral de Depósitos, S.A.
>  Novo Banco, S.A.
>  Banco BIC Português, S.A. 
>  Novo Banco dos Açores, S.A.
>  Bankinter, S.A. - Sucursal em 

Portugal
>  Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo da Chamusca, CRL
>  Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Mafra, CRL

Qual o objetivo da criação 
desta linha de crédito?
Esta linha foi criada com o ob-
jetivo de apoiar as necessida-
des acrescidas de fundo de 
maneio das Microempresas do 
turismo, devido ao COVID-19, 
para minimizar o impacto da 
redução temporária dos ní-
veis de procura na sua ativida-

Linha de Apoio à Tesouraria para Microem-
presas do Turismo, (Despacho Normativo 
n.º 4/2020, de 25/03)

de, através de financiamento 
reembolsável. 

Qual o seu montante global?
A dotação orçamental prevista 
para esta linha é de 60 Milhões 
de Euros. 

Quais as operações suscetí-
veis de Financiamento?
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As operações de financiamen-
to de necessidades de Tesou-
raria.

Quem pode beneficiar des-
te financiamento?
>  Microempresas, certificadas 

pela Declaração Eletrónica 
do IAPMEI, I.P, do setor do 
Turismo. 

>  Empresários em Nome Indi-
vidual (ENI), certificados pela 
Declaração Eletrónica do IA-
PMEI, I.P.

Como efetuar a candidatu-
ra?
As candidaturas devem ser 
apresentadas no portal busi-
ness do Turismo de Portugal, 
I.P., através de formulário dis-
ponível no Sistema de Gestão 
de Projetos de Investimento – 
SGPI. 

Até quando podem as Em-
presas candidatar-se?
Não tendo sido definida uma 
data limite, a linha de apoio irá 
manter-se em vigor até ser al-
cançada a dotação orçamen-
tal prevista, de 60 Milhões de 
Euros. 

Quais os requisitos a verifi-
car para que as Empresas se 
possam candidatar?

>  Localização (sede social) em 
território nacional;

>  Atividade enquadrada na lis-
ta de CAE definida;

>  Ter a situação regularizada 
junto da Administração Fis-
cal, da Segurança Social e do 
Turismo de Portugal, I.P.;

>  Encontrar-se devidamente li-
cenciada para o exercício da 
respetiva atividade e devida-
mente registada no Registo 
Nacional do Turismo, quan-
do legalmente exigível;*

>  Demonstre que a atividade 
desenvolvida foi afetada ne-
gativamente pelo surto da 
doença Covid-19;*

>  Não se encontre numa situa-
ção de empresa em dificul-
dade, ou seja, numa das se-
guintes situações*:

   o  Empresa que exista há três 
ou mais anos, se mais de 
metade do seu capital so-
cial subscrito tiver desapa-
recido devido a perdas acu-
muladas;

   o  Sempre que a empresa for 
objeto de um processo de 
insolvência ou preencher 
os critérios para ser sub-
metida a um processo de 
insolvência a pedido dos 
seus credores;

   o  Sempre que a empresa te-
nha recebido um auxílio de 
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emergência e não tenha 
reembolsado o emprésti-
mo ou terminado a garan-
tia ou tenha recebido um 
auxílio à reestruturação e 
ainda esteja sujeita a um 
plano de reestruturação.

>  Não ter sido objeto de apli-
cação, nos dois anos ante-
riores à data da candidatu-
ra, de sanção administrativa 
ou judicial pela utilização ao 
seu serviço de mão-de-obra 
legalmente sujeita ao paga-
mento de impostos e con-
tribuições para a seguran-
ça social, não declarada nos 
termos das normas que im-
ponham essa obrigação em 
Portugal (ou no Estado de 
que é nacional ou no qual se 
situe o seu estabelecimento 
principal)*; 

>  Não ter sido condenada nos 
dois anos anteriores à data 
da candidatura, por despe-
dimento ilegal de grávidas, 
puérperas ou latentes*. 

(*)  A verificação do cumprimento 

destas condições é efetuada me-

diante declaração prestada pela 

empresa/ENI, no momento da 

candidatura.

Quais os documentos a 
apresentar no ato de candi-
datura?

>  Declaração de remunera-
ções do mês de fevereiro e 
entregue na Segurança So-
cial; 

>  Autorização de consulta ele-
trónica da situação da em-
presa perante as Finanças e 
Segurança Social; 

>  Código de acesso à certidão 
permanente de registo co-
mercial.

Quais as condições do cré-
dito concedido por esta Li-
nha?
>  Financiamento Máximo por 

Empresa - € 750 mensais, 
por cada posto de trabalho 
existente na empresa a 29 
de fevereiro de 2020, multi-
plicado pelo período de três 
meses, até € 20.000

>  Reembolso de Capital - Pres-
tações iguais trimestrais

>  Prazo Máximo da Operação - 
até 3 anos

>  Carência de Capital Máxima 
- Até 12 meses.

>  Bonificação da Taxa de Juro 
- 100%.

Qual a Entidade Responsá-
vel por esta linha?
Turismo de Portugal, I.P. (ht-
tps://business.turismodepor-
tugal.pt)
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Outras Linhas
de Crédito

Para além da Linha de Crédito 
acima referida, foram disponi-
bilizadas, através das institui-
ções bancárias e garantidas 
pelo Estado, quatro linhas que 
acrescem à linha de âmbito 
geral, acima referida. 

Qual o montante global des-
tas linhas?
O montante global é de 3 mil 
milhões de euros. 

Quais os setores económi-
cos abrangidos e quais os 
valores a  disponibilizados a 
cada setor? 
>  Restauração e equivalentes 

- 600 Milhões de Euros, dos 
quais 270 Milhões de Euros 
para Micro e Pequenas Em-
presas, 321 Milhões de Eu-
ros para Médias Empresas e 
Small Mid Cap, e 9 Milhões 
de Euros para Mid Cap.

>  Turismo (Agências de Via-
gens; Animação; Organiza-
ção de Eventos e Similares) 
- 200 Milhões de Euros, dos 
quais 75 Milhões de Euros 
para Micro e Pequenas Em-

presas, 120,5 Milhões de Eu-
ros para Médias Empresas 
e 4,5 Milhões de Euros para 
Small Mid Cap e Mid Cap.

>  Turismo (Empreendimen-
tos e Alojamentos) - 900 Mi-
lhões de Euros, dos quais 
300 Milhões de Euros para 
Micro e pequenas empresas 
e 600M€ para Médias Em-
presas, Small Mid Cap e Mid 
Cap.

>  Indústria (Têxtil, Vestuário, 
Calçado, indústrias extrativas 
(rochas ornamentais) e da fi-
leira da madeira e cortiça) – 
1300 Milhões de Euros, dos 
quais 400 Milhões de Euros 
para Micro e Pequenas Em-
presas e 900 milhões de Eu-
ros para Médias Empresas, 
Small Mid Cap e Mid Cap.

Quem pode beneficiar des-
tas linhas de crédito?
>  Microempresas;
>  PME;
>  Small mid cap e mid cap7  

(empresas de pequena-mé-
dia capitalização e empresas 

7  Como definido no Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho.
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de média capitalização). 

Quais as operações abran-
gidas por este financiamen-
to?
As operações abrangidas são 
apenas as de financiamento 
de necessidades de Tesouraria.

Quais as operações não ele-
gíveis? 
>  As que se destinem à rees-

truturação financeira e/ou 
impliquem a consolidação 
de crédito vivo;

>  As destinadas a liquidar ou 
substituir, de forma direta 
ou indireta, ainda que em 
condições diversas, financia-
mentos anteriormente acor-
dados com o Banco;

>  As destinadas à aquisição 
de terrenos e imóveis em es-
tado de uso, bem como de 
imóveis de uso geral que não 
possuam, antes da aquisi-
ção, características específi-
cas adequadas às exigências 
técnicas do processo produ-
tivo da empresa.

Quais os requisitos a verifi-

car para que as Empresas se 
possam candidatar?
>  Localização (sede social) em 

território nacional;
>  Atividade enquadrada nesta 

lista de CAE;
>  Sem incidentes não regula-

rizados junto da Banca e do 
Sistema de Garantia Mútua;

>  Ter a situação regularizada 
junto da Administração Fis-
cal e da Segurança Social, à 
data de 1 de março de 2020, 
apresentando declaração 
nesse sentido e, no sentido 
de regularização de dívidas 
constituídas durante o mês 
de março às referidas enti-
dades, até 30 de abril;

>  Situação líquida positiva no 
último balanço aprovado ou 
em balanço intercalar, até à 
data da respetiva candidatu-
ra8.

>  Não se encontrar em dificul-
dades a 31 de dezembro de 
2019, nos termos definidos 
no n.º 18 do artigo 2.º do Re-
gulamento (CE) n.º 651/2014, 
de 17 de junho;

>  Apresentação de declara-
ção9, assumindo o compro-

8  Empresas com situação líquida negativa no último balanço aprovado, poderão aceder à 
linha, caso apresentem esta situação regularizada em balanço intercalar, até à data da 
respetiva candidatura. Este requisito não se aplica a empresas cuja atividade se tenha 
iniciado há menos de 12 meses, contados desde a data da respetiva candidatura.

9  Minutas de declarações disponíveis em https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/
produto?id=8dab3ba2-131c-4759-b4ea-d65641f59a8d
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misso de manutenção dos 
contratos de trabalho até 
30 de junho de 2020, face 
ao comprovado número de 
trabalhadores a 1 de feverei-
ro de 2020, não ter cessado 
nem vir a cessar, nesse perío-
do, contratos de trabalho ao 
abrigo das modalidades de 
despedimento coletivo ou 
despedimento por extinção 
do posto de trabalho, previs-
tos nos artigos 359.º e 367.º 
do Código de Trabalho, ou 
demonstre estar sujeito ao 
regime de lay-off, mediante 
a apresentação de aprova-
ção da Segurança Social.

Quais as condições de cré-
dito concedidas por estas 
linhas?
Financiamento Máximo por 
Empresa:
>  Microempresas - 50 000 €
>  Pequenas empresas - 500 

000 €
>  Médias empresas, Small Mid 

Cap e Mid Cap - 1 500 000 €
Os montantes máximos de 
capital do empréstimo cons-
tantes acima, para os emprés-
timos com maturidade para 
além de 31 de dezembro de 
2020, não poderão ainda exce-
der:
      Até ao dobro da massa 

anual da empresa (incluin-
do encargos sociais, os cus-
tos com o pessoal que tra-
balha nas instalações da 
empresa, mas que, formal-
mente, consta da folha de 
pagamentos de subcontra-
tantes) em 2019 ou no úl-
timo ano disponível. Para 
empresas criadas em ou 
após 1 de janeiro de 2019, o 
montante máximo do em-
préstimo não pode exceder 
a massa salarial anual dos 
dois primeiros anos de ex-
ploração; ou

      25 % do volume de negó-
cios total em 2019; ou

      Em casos devidamente jus-
tificados e com base num 
plano que estabeleça as 
necessidades de liquidez 
do beneficiário, o montan-
te do empréstimo pode ser 
aumentado para cobrir as 
necessidades de liquidez a 
partir do momento em que 
é concedido para os próxi-
mos 18 meses, no caso de 
PME, e para os próximos 
12 meses no caso de Small 
Mid Cap e Mid Cap.

>  Reembolso de Capital: Pres-
tações iguais, sucessivas e 
postecipadas com periodici-
dade mensal.

>  Prazo Máximo da Operação: 
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Até 4 anos.

>  Carência de Capital Máxima: 
Até 12 meses.

>  Taxa de Juro Modalidade 
Fixa: Swap Euribor para pra-
zo da operação + spread.

>  Taxa de Juro Modalidade Va-
riável: Euribor a 1, 3, 6 ou 12 
meses + spread.

>  Spread: 1% -1,5% (até 1 ano - 
até 1%, de 1 a 3 anos - até 1,25% 
e de 3 a 4 anos até 1,5%). 

>  Bonificação da Taxa de Juro: 
0%.

Quais as condições de emis-
são de garantia mútua?
>  Até 90%, para Micro e Peque-

nas Empresas.
>  Até 80%, para Médias Em-

presas, Small Mid Cap e Mid 
Cap.

Quais as instituições finan-
ceiras aderentes?
>  Abanca Corporacion Banca-

ria, S.A. - Sucursal em Portu-
gal.

>  Banco Bilbao Vizcaya Argen-
tina, S.A. - Sucursal em Por-
tugal

>  Banco BPI, S.A.
>  Banco Comercial Português, 

S.A.
>  Banco Português de Gestão, 

S.A.
>  Banco Santander Totta, S.A.
>  Caixa Central de Crédito 

Agrícola Mútuo, CRL
>  Caixa de Crédito de Agrícola 

Mútuo de Leiria, CRL
>  Caixa Económica Montepio 

Geral, S.A.
>  Caixa Geral de Depósitos, S.A.
>  Novo Banco, S.A.
>  Banco BIC Português, S.A.
>  Novo Banco dos Açores, S.A.
>  Bankinter, S.A. - Sucursal em 

Portugal
>  Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo da Chamusca, CRL
>  Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Mafra, CRL
>  Banco Empresas Montepio, 

S.A.
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Q: Que medidas excepcio-
nais foram adoptadas pelo 
Governo para apoio à liqui-
dez de famílias, empresas e 
outras entidades?
A: O Decreto-Lei nº 10-J/2020, 
de 26 de Março, em vigor des-
de 27 de Março de 2020, veio 
estabelecer medidas excep-
cionais de apoio e protecção 
de famílias, empresas, insti-
tuições particulares de soli-
dariedade social, associações 
sem fins lucrativos e demais 
entidades da economia social, 
fundamentalmente median-
te a concessão às entidades 
beneficiárias da possibilida-
de de adesão à aplicação de 
uma moratória relativamente 
às respectivas exposições cre-
ditícias contratadas junto de 
instituições financeiras, válida 
até 30 de Setembro de 2020, 
data limite de vigência do re-
ferido diploma legal.
Complementarmente, o De-

creto-Lei nº 10-J/2020 dispõe 
ainda quer sobre a possibili-
dade de prestação de garan-
tias pessoais pelo Estado e 
por outras pessoas colectivas 
de direito público a operações 
de crédito e outras operações 
financeiras para assegurar a 
liquidez ou para qualquer ou-
tra finalidade a empresas, ins-
tituições particulares de soli-
dariedade social, associações 
sem fins lucrativos e demais 
entidades da economia social, 
ou a quaisquer outras entida-
des com sede na União Euro-
peia, quer sobre a concessão 
de garantias por sociedades 
de garantia mútua.

Q: Que entidades poderão 
beneficiar da moratória le-
gal?
A: São consideradas “entida-
des beneficiárias”, com condi-
ções de acesso à moratória:

Medidas de apoio extraordinário
à liquidez de famílias,
empresas, instituições particulares 
de solidariedade social,
associações sem fins lucrativos
e demais entidades
da economia social
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1)  Microempresas, pequenas 

ou médias empresas - PME’s 
que empregam menos de 
250 pessoas e cujo volume 
de negócios anual não exce-
de 50 milhões de euros ou 
cujo balanço total anual não 
excede 43 milhões de euros;

2)  Outras empresas, indepen-
dentemente da sua dimen-
são, excluindo as que inte-
grem o secto financeiro;

3)  Pessoas singulares, relativa-
mente a créditos para habi-
tação própria permanente

4)  Empresários em nome indi-
vidual;

5)  Instituições particulares de 
solidariedade social, asso-
ciações sem fins lucrativos 
e demais entidades da eco-
nomia social (neste caso, ex-
cepto as que se configurem 
como Associações Mutua-
listas de dimensão relevan-
te nos termos do art. 136º 
do Código das Associações 
Mutualistas).

Q: Quais os requisitos para 
acesso à moratória pelas 
empresas?
A: Para acederem à moratória 
legal, as empresas terão que 
preencher, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:

a)  Terem sede e exercerem a 
sua actividade económica 
em Portugal;

b)  Não estarem, a 18 de Mar-
ço de 2020 em mora ou 
incumprimento de presta-
ções pecuniárias há mais 
de 90 dias junto das insti-
tuições financiadoras;

c)  Estando em mora há mais 
de 90 dias junto das insti-
tuições financiadoras, não 
ultrapassarem o limiar legal 
para a avaliação do carácter 
significativo das obrigações 
de crédito vencidas: i) € 100 
e 1% das posições de risco 
patrimoniais em dívida pe-
rante a instituição nas ope-
rações de retalho; ii) € 500 
e 1% das posições de risco 
patrimoniais em dívida pe-
rante a a instituição nas res-
tantes operações, que não 
de retalho;

d)  Não se encontrarem em si-
tuação de insolvência, de 
suspensão ou de cessação 
de pagamentos;

e)  Não terem sido alvo de ac-
ção executiva por qualquer 
instituição financeira;

f)  Terem a situação regulari-
zada junto da Autoridade 
Tributária e Aduaneira e da 
Segurança Social (não rele-
vando, para este efeito, as 
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dívidas constituídas no mês 
de Março de 2020).

Os empresários em nome in-
dividual, as instituições par-
ticulares de solidariedade 
social, associações sem fins 
lucrativos e demais entidades 
da economia social gozam da 
faculdade de acesso à mora-
tória desde que preencham 
cumulativamente os requisi-
tos indicados nas alíneas b) a 
f) supra.

Q: Quais os requisitos para 
acesso à moratória pelas 
pessoas singulares relativa-
mente a crédito para habita-
ção própria permanente?
A: As pessoas singulares que 
pretendam aceder à morató-
ria legal nos respectivos cré-
ditos para habitação própria 
permanente, para além de 
terem que preencher, cumu-
lativamente, os requisitos es-
tabelecidos para as empresas 
mencionados nas alíneas b) a     
f) na resposta à questão ante-
rior, terão ainda que satisfazer 
os seguintes requisitos adicio-
nais:
  a)  Terem residência em Por-

tugal;
   b)  Estarem em situação de 

isolamento profilático ou 
de doença ou a prestar as-

sistência a filhos ou netos 
(nos termos do Decreto-
-Lei nº 10-A/2020, de 13 de 
Março); ou

   c)  Terem sido colocados em 
redução do período nor-
mal de trabalho ou em 
suspensão do contrato de 
trabalho em virtude de 
crise empresarial; ou

  d)  Estarem em situação de 
desemprego registado no 
IEFP; ou

  e)  Terem sido considerados 
elegíveis para o apoio ex-
traordinário à redução da 
actividade económica de 
trabalhador independen-
te; ou

   f)  Serem trabalhadores de 
entidades cujo estabe-
lecimento ou actividade 
tenha sido objecto de en-
cerramento, determinado 
durante o período de esta-
do de emergência.

Q: Quais as operações abran-
gidas pela moratória legal?
A: São abrangidas pela mora-
tória legal todas as operações 
de crédito concedidas por 
instituições de crédito, socie-
dades financeiras de crédito, 
sociedades de investimento, 
sociedades de locação finan-
ceira, sociedades de factoring 
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e sociedades de garantia mú-
tua, bem como por sucursais 
de instituições de crédito e de 
instituições financeiras a ope-
rar em Portugal (as “institui-
ções”).
Ficam, no entanto, excluídas 
as operações que envolvam: i) 
crédito ou financiamento para 
compra de valores mobiliários 
ou aquisição de posições nou-
tros instrumentos financei-
ros, ainda que garantidas por 
estes instrumentos; ii) crédito 
concedido a beneficiários de 
regimes, subvenções ou be-
nefícios, designadamente fis-
cais, para fixação de sede ou 
residência em Portugal (com 
excepção dos cidadãos abran-
gidos pelo “Programa Regres-
sar”; iii) crédito concedido a 
empresas para utilização in-
dividual através de cartões 
de crédito dos membros dos 
órgãos de administração, de 
fiscalização, trabalhadores ou 
demais colaboradores.

Q: Quais as medidas de 
apoio que integram a mora-
tória legal?
A: Relativamente às exposi-
ções creditícias contratadas 
junto das instituições e con-
soante a sua natureza, as en-
tidades beneficiárias gozam 

das seguintes medidas de 
apoio:
1)  Proibição de revogação, 

total ou parcial, de linhas 
de crédito contratadas e 
empréstimos concedidos, 
nos montantes contratados 
à data de 27 de Março de 
2020, e pelo período de vi-
gência da moratória;

2)  Prorrogação, pelo período 
da moratória, de todos os 
créditos com pagamento 
de capital no final do con-
trato, vigentes à data de 27 
de Março de 2020, junta-
mente com todos os aces-
sórios, incluindo juros e ga-
rantias;

3)  Suspensão, relativamente 
a créditos com reembol-
so parcelar de capital (v.g. 
créditos à habitação pró-
pria permanente) ou com 
vencimento parcelar de 
outras prestações pecuniá-
rias, durante o período da 
moratória, do pagamento 
do capital, das rendas e  dos 
juros até ao termo do refe-
rido período, sendo o plano 
contratual de pagamen-
to (das parcelas de capital, 
rendas, juros, comissões e 
outros encargos) estendido 
automaticamente por um 
período idêntico ao da sus-
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pensão (sem prejuízo da va-
riabilidade da taxa de juro 
de referência subjacente ao 
contrato).

Nos regimes de prorrogação 
ou de suspensão acima refe-
ridos, as entidades beneficiá-
rias podem solicitar, a qual-
quer momento que apenas os 
reembolsos de capital ou de 
parte deste sejam suspensos.
Durante o período da morató-
ria, os juros que se vencerem 
serão capitalizados no valor 
do empréstimo, por referência 
ao momento em que são de-
vidos e à taxa do contrato que 
esteja em vigor.

Q: Ao beneficiar da morató-
ria, a entidade beneficiária 
não entra em incumprimen-
to contratual?
A: A extensão do pagamento 
de capital, rendas, juros, co-
missões e demais encargos 
não dá origem a qualquer in-
cumprimento contratual nem 
à activação de cláusulas de 
vencimento antecipado.
Por outro lado, mantêm-se 
inalteradas todas as garantias 
dos créditos, concedidas pe-
las entidades beneficiárias ou 
por terceiros.

Q: Como se processa o aces-

so à aplicação da moratória?
A: Para acederem à morató-
ria, as entidades beneficiárias 
remetem, por meio físico ou 
electrónico à instituição res-
pectiva uma “declaração de 
adesão” à aplicação da mora-
tória – assinada pela pessoa 
singular ou empresário em 
nome individual, ou pelos re-
presentantes legais da pessoa 
colectiva em causa.
A declaração de adesão à mo-
ratória deve ser acompanha-
da da documentação com-
provativa da regularidade da 
respectiva situação tributária 
e contributiva – declarações 
de não dívida da AT e da SS.
As instituições estão obriga-
das a aplicar as medidas perti-
nentes da moratória no prazo 
de 5 dias úteis contado da data 
da recepção da declaração de 
adesão e dos documentos. 
Caso verifiquem que a entida-
de requerente não é elegível 
para a aplicação da moratória 
devem informar a entidade 
beneficiária no prazo de 3 dias 
úteis, pelo mesmo meio físico 
ou electrónico utilizado pelo 
requerente.

Q: Há sanções para acesso 
indevido à moratória?
A: Quer as entidades bene-
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ficiárias que tenham aces-
so às medidas da moratória, 
sem que reúnam os requisi-
tos para o efeito, quer os que 
subscrevam, indevidamente, 
as declarações de não dívida, 
são responsáveis pelos danos 
que causem pelas falsas de-
clarações e pelos custos da 
adopção das medidas excep-
cionais, sem prejuízo de outra 
responsabilidade em que in-
corram gerada por tal condu-
ta, designadamente criminal.

Q: As instituições ficam ini-
bidas de reclamar os seus 
créditos em eventual pro-
cesso de insolvência de en-
tidade beneficiária?
A: Não. Em caso de declara-
ção de insolvência, de sub-
missão de Processo Especial 
de Revitalização ou a Regime 
Extrajudicial de Recuperação 
de Empresas da entidade be-

neficiária, as instituições po-
dem exercer todas as acções 
inerentes aos seus direitos.
Embora, o legislador o não 
dia, entendemos que tal se ve-
rificará também em caso de 
submissão de pessoa singular 
ao regime do PEAP – Processo 
Especial para Acordo de Paga-
mento.

Q: O regime de moratória 
instituído pode ser imedia-
tamente aplicado?
A: O Decreto-Lei nº 10-J/2020 
prevê a regulamentação, por 
portaria do membro do Go-
verno responsável pela área 
das finanças, das condições 
gerais aplicáveis às medidas 
excepcionais que consagra.
Prevê também a densificação 
pelo Banco de Portugal dos 
deveres de reporte de infor-
mação pelas instituições rela-
tivos às operações abrangidas.
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