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INTRODUÇÃO 
 

Na sequência do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, 

acordado com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central 

Europeu, foi adotada um conjunto de medidas que tinham por objetivo a promoção dos 

mecanismos de recuperação extrajudicial de devedores, ou seja, de procedimentos 

alternativos ao processo de insolvência, visando a recuperação da empresa pela via 

não judicial, promovendo a obtenção de uma solução consensual entre a empresa em 

dificuldades financeiras e os respetivos credores. 

De entre estas medidas destaca-se a criação do PER (Processo Especial de 

Revitalização) e do SIREVE (Sistema de Recuperação de Empresas por Via 

Extrajudicial), que substituiu o PEC (Procedimento Extrajudicial de Conciliação), que 

continuou a funcionar junto do IAPMEI. 

Pretendeu-se, assim, dar prioridade à utilização de instrumentos negociais, alternativos 

ao processo de insolvência, limitando os efeitos do estigma decorrente deste, visando 

assegurar maior taxa de sucesso nos processos de recuperação de empresas em 

dificuldade.  

Apesar da criação destes mecanismos alternativos ao processo de insolvência, sobre os 

quais foi desenvolvida uma ampla campanha de divulgação e sensibilização, 

reconhece-se que, de um modo geral, a generalidade das empresas inicia tardiamente 

o seu processo de reestruturação, deixando que a sua situação económica e financeira 

atinja níveis elevados de degradação. Nesta situação, as possibilidades de sucesso dos 

planos de reestruturação diminuem drasticamente. 

Assim, passados mais de dois anos sobre a adoção destes novos mecanismos, 

entendeu o Governo que se justificava a introdução de melhorias, procedendo aos 

ajustamentos necessários, de modo a alcançar maior grau de sucesso.  
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A revisão agora levada a efeito, consagra a criação de um mecanismo de deteção 

precoce de dificuldades – autodiagnóstico financeiro (EARLY WARNING), que permite 

às empresas, de uma forma simples, sem quaisquer encargos e num ambiente de total 

privacidade, realizar um diagnóstico prévio da sua situação económica e financeira.  

Por outro lado,  considerou-se importante assegurar uma adequada articulação entre as 

diversas  plataformas de negociação estruturada. Assim, excluíu-se definitivamente a 

possibilidade de empresas em situação de insolvência atual poderem recorrer ao 

SIREVE, condicionando o acesso à plataforma SIREVE à observância de desempenho 

mínimo de um conjunto de indicadores, concretamente ao nível do capitais próprios, da 

dívida financeira líquida, do EBITDA e dos encargos financeiros.   

De modo a não dificultar a aprovação de planos de reestruturação, procedeu-se ao 

alinhamento da percentagem de votos necessários para a celebração de acordos em 

sede de SIREVE e de PER. 

Tendo em vista a concretização efetiva de um stand still durante o processo negocial 

em sede de SIREVE, alargou-se aos garantes a suspensão das ações executivas já 

consagradas para o devedor, ao mesmo tempo que se reforçaram as condições para a 

concessão de novos financiamentos às empresas que se encontrem a desenvolver 

processos negociais no âmbito deste sistema. 

O presente documento procura dar resposta à generalidade das questões suscitadas 

sobre a aplicação do SIREVE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto 

e alterado em 6 de fevereiro de 2015, pelo Decreto-Lei n.º 26/2015. 

Não dispensando a consulta ao diploma, pretende-se facultar através desta forma de 

comunicação prática e simples, informação sobre os aspetos essenciais relativos ao 

funcionamento do SIREVE, quer esteja numa posição de credor ou de devedor que se 

encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente 

imenente e que, por esse facto, entenda como mais adequado o recurso a este 

mecanismo visando a sua revitalização. 

 



 
 

 
 

 

 
 

7 7 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS POR VIA EXTRAJUDICIAL (SIREVE): 

 

1. O que é o SIREVE?  

O SIREVE é um processo negocial de natureza extrajudicial, de adesão voluntária 

tanto para o devedor como para o credor, que visa promover a recuperação de 

empresas que se encontrem em dificuldade, através da celebração de um acordo 

entre a empresa e todos ou alguns dos seus credores com vista à sua viabilização 

económica e sustentabilidade financeira. O SIREVE, que se enquadra no âmbito 

do Programa Revitalizar, é regulado pelo Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2015, de 6 de fevereiro. 

 

2. Quem pode recorrer ao SIREVE?  

Qualquer empresa que se encontre em situação económica e financeira difícil, que 

pretenda negociar com os seus credores um plano de reestruturação e que 

obtenha uma avaliação global positiva dos indicadores autonomia financeira, 

EBITDA/juros e dívida financeira/EBITDA, relativos aos três últimos exercícios 

completos à data de apresentação do requerimento, ou dois últimos exercícios 

completos relativamente às empresas que, à data da apresentação do 

requerimento, apenas tenham dois exercícios completos. 

A avaliação global positiva é calculada de acordo com o artigo 2.º, do Decreto-Lei 

n.º 178/2012, republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2015, de 6 de fevereiro.  

Para efeitos de acesso ao SIREVE, a noção de empresa abrange somente as 

sociedades comerciais e os empresários em nome individual que possuam 

contabilidade organizada. 
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3. Como se acede ao SIREVE?  

O recurso ao SIREVE é antecedido pela submissão prévia ao autodiagnóstico 

financeiro, disponível igualmente no sítio do IAPMEI. 

A partir desta data passam, portanto, a coexistir dois formulários, um relativo ao 

auto diagnóstico e outro relativo ao SIREVE propriamente dito. O acesso a ambos 

os formulários é feito a partir da mesma página do IAPMEI. 

Para ter acesso ao formulário, a empresa deve proceder ao seu registo no sítio do 

IAPMEI, sendo-lhe atribuído um código que lhe dá acesso, primeiro ao formulário 

do autodiagnóstico financeiro e, posteriormente, caso a empresa o pretenda, ao 

formulário SIREVE.  

O autodiagnóstico financeiro gera automaticamente informação sobre a situação 

económica e financeira da empresa, com base nos dados disponibilizados pela 

mesma e determina se a empresa tem ou não condições para aceder ao SIREVE. 

Só após o preenchimento da informação associada ao autodiagnóstico financeiro, 

existem condições para aceder ao formulário SIREVE, caso sejam verificadas as 

condições de acesso. 

Caso a empresa queira aceder ao SIREVE, a informação disponibilizada no 

autodiagnóstico é automaticamente transferida para o formulário SIREVE, sendo 

apenas necessário completar a restante informação solicitada, nomeadamente: 

a) Os fundamentos do recurso ao SIREVE; 

b) A identificação das partes a participar no SIREVE; 

c) A identificação do credor ou dos credores que representem, pelo menos, 

um terço do total das dívidas apuradas da empresa constantes do 

balancete analítico, com uma antiguidade não superior a três meses 

relativamente à data da apresentação do requerimento, validado pelo 

TOC ou pelo ROC (no caso da empresa estar obrigada à certificação de 

contas); 
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d) O conteúdo do acordo que se pretende obter; 

e) O plano de negócios. 

 

4. Quais os documentos que devem acompanhar o requerimento eletrónico? 

O requerimento deve ser acompanhado de cópia, em suporte digital, de todos os 

elementos e documentos referidos no ponto 2 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 

178/2012, republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2015 de 6 de fevereiro, bem como 

do comprovativo do pagamento da taxa devida pela utilização do SIREVE 

(pergunta 20): 

a)   Cópia da Informação Empresarial Simplificada (IES) referente aos três últimos 

exercícios económicos, ou aos últimos dois exercícios económicos no caso das 

entidades previstas no n.º 4 do artigo 2.º (apenas tenham dois exercícios 

completos). Apenas é exigível a disponibilização de cópia das IES cujo prazo 

legal de submissão já tenha terminado, devendo ainda ser remetidas ao 

IAPMEI cópias das IES cujo prazo legal de submissão termine durante o 

processo SIREVE, após essa data; 

b)   Lista completa e detalhada de créditos financeiros; 

c)   Cópia do balancete analítico com antiguidade não superior a três meses à data 

de apresentação do requerimento, validado pelo respetivo TOC ou, caso 

exista, pelo respetivo ROC; 

d)   Relação de todas as ações declarativas e ou executivas instauradas contra a 

empresa e ou seus garantes (consideram-se garantes da empresa quaisquer 

pessoas singulares ou coletivas que tenham prestado garantias pessoais ou 

reais destinadas a assegurar o cumprimento das obrigações da empresa). 
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5. Como se procede ao cálculo da avaliação global positiva prevista no artigo 
2.º? 

Para o cálculo da valia global positiva concorrem três indicadores: 

a) Indicador 1 – Autonomia Financeira = capitais próprios/total do ativo líquido; 

b) Indicador 2 – Relação entre os resultados antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos, e o valor dos juros e gastos similares; 

c) Indicador 3 – Relação entre a dívida Financeira e os resultados antes de  

depreciações, gastos de financiamento e impostos. 
 

Considera-se que cada indicador tem uma avaliação positiva relativamente a um 

determinado exercício quando se verifique a seguinte condição: 

a) Indicador 1 > 5%; 

b) Indicador 2 > 1,3; 

c) Indicador 3 >0 e <10. 
 

A avaliação global positiva verifica-se quando cada indicador cumpre os critérios 

anteriores em pelo menos um dos exercícios considerados e no total das combinações 

possíveis são observadas pelo menos 50% de avaliações positivas. 

Resumidamente, para empresas com três e 2 anos de atividade completa: 

          
 

Cumpre 
 

não cumpre 

 
indicador ano n-2 ano n-1 ano n 

 
indicador ano n-2 ano n-1 ano n 

 
1 x     

 
1 x x x 

 
2   x x 

 
2       

 
3 x   x 

 
3 x x x 

          
 

  cumpre   
  

  não cumpre 
 

 
indicador ano n-1 ano n 

  
indicador ano n-1 ano n 

 
 

1 x   
  

1 x x 
 

 
2   x 

  
2 x x 

 
 

3 x   
  

3     
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6. Quais as principais alterações face à anterior versão do SIREVE? 

As principais alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º26/2015 ao SIREVE 

envolvem as seguintes vertentes: 

a)   As empresas em situação de insolvência atual não podem recorrer ao SIREVE, 

pelo que foram introduzidos valores mínimos para o conjunto dos três 

indicadores identificados na questão 2; 

b)   O acesso ao SIREVE é permitido apenas às sociedades comerciais e 

empresários em nome individual com contabilidade organizada; 

c)   É introduzida a criação de um mecanismo de autodiagnóstico financeiro 

(EARLY WARNING) que proporciona a realização de um autodiagnóstico 

prévio da situação económica e financeira, que se constitui como condição 

obrigatória para submissão ao SIREVE;  

d)   A apresentação de novo requerimento SIREVE, por não ter sido obtido acordo 

no procedimento, ou por incumprimento de anterior acordo celebrado, só 

poderá ocorrer dois anos a contar da data do despacho de aceitação do 

requerimento; 

e)   Novo quórum de créditos para efeitos de apresentação e aceitação do 

requerimento SIREVE; 

f)   Novo quórum deliberativo para efeitos de aprovação do plano de recuperação; 

g)   Privilégio mobiliário geral para os credores que financiem a atividade do 

devedor disponibilizando capital para a sua viabilização; 

h)   Existência de benefícios emolumentares e fiscais associados às medidas 

decorrentes da celebração do acordo; 

i)   Os garantes beneficiam do mesmo grau de proteção que o devedor. 
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7. Quais os efeitos decorrentes da instauração de um SIREVE? 

No caso do processo de insolvência ser requerido por terceiros e não tiver sido 

declarada a insolvência, a instância judicial pode ser suspensa pelo juiz, a 

requerimento da empresa, mediante apresentação do despacho de aceitação do 

requerimento de utilização do SIREVE. 

O despacho de aceitação do requerimento de utilização do SIREVE obsta à 

instauração contra a empresa, ou respetivos garantes, relativamente às operações 

garantidas, de quaisquer ações executivas destinadas a exigir o cumprimento de 

obrigações pecuniárias enquanto o procedimento não for extinto e suspende, 

automaticamente e por igual período, as ações executivas para pagamento de 

quantia certa ou quaisquer outras ações destinadas a exigir o cumprimento de 

obrigações pecuniárias, instauradas contra a empresa, ou respetivos garantes 

relativamente às operações garantidas, que se encontrem pendentes à data da 

respetiva prolação. 

 

8. Quem pode ser considerado garante da empresa? 

Para efeitos da legislação SIREVE consideram-se garantes quaisquer pessoas 

singulares ou coletivas que tenham prestado garantias pessoais ou reais, 

destinadas a assegurar o cumprimento das obrigações da empresa. 

 

9. Quando é que se entende que um devedor se encontra em situação 
económica difícil?  

Encontra-se em situação económica difícil o devedor que enfrentar dificuldade 

séria para cumprir pontualmente as suas obrigações ou assegurar o normal 

desenvolvimento da sua atividade, designadamente por ter falta de liquidez ou por 

não conseguir obter crédito. 
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10. Quando é que se entende que um devedor se encontra em situação de 
insolvência meramente iminente?  

Encontra-se em situação de insolvência meramente iminente o devedor que 

anteveja que não poderá continuar a cumprir pontualmente as suas obrigações. 

 

11. Em que situações não é possível recorrer ao SIREVE? 

Não é possível o recurso ao SIREVE sempre que se verifique qualquer das 

seguintes situações:  

a) A apresentação à insolvência por parte da empresa; 

b) A declaração de insolvência da empresa; 

c) A pendência do Processo Especial de Revitalização (PER), previsto no artigo 

17.º-A do Código de Insolvência; 

d) A conclusão, sem aprovação do plano de recuperação, ou verificando-se o 

incumprimento dos termos do plano de recuperação, do processo especial 

de revitalização nos dois anos anteriores à apresentação do requerimento de 

utilização do SIREVE, nos termos do artigo 17º-G do Código de Insolvência 

e da Recuperação de Empresas (este artigo está consagrado na Lei n.º 

16/2012, de 20 de abril, que procede à sexta alteração ao Código de 

Insolvência e da Recuperação de Empresas, e pode ser consultado no sítio 

do IAPMEI).  

e) A conclusão, com aprovação do plano de recuperação, do Processo Especial 

de Revitalização (PER) nos dois anos anteriores à apresentação do 

requerimento de utilização do SIREVE, nos termos do artigo 17º-G do 

Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) e que se 

encontre em incumprimento quanto às obrigações decorrentes do plano de 

recuperação homologado e transitado em julgado. 
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12. O devedor que já se encontre em incumprimento generalizado das suas 
obrigações poderá ainda recorrer ao SIREVE?  

O devedor deverá submeter-se a prévio diagnóstico de respetiva situação 

económica e financeira, através da plataforma informática disponível no sítio do 

IAPMEI, onde poderá verificar se ainda dispõe de condições para se apresentar ao 

SIREVE.  

 

13. O devedor que se encontre em situação económica difícil, mas que ainda não 
se encontre em situação de insolvência meramente iminente deve esperar 
para recorrer ao SIREVE?  

Recomendam as boas práticas que as empresas devem entender a reestruturação 

como um processo contínuo. Quando são detetadas as primeiras dificuldades, a 

equipa de gestão deve intensificar a análise tendo em vista detetar as causas que 

estão a afetar o bom funcionamento da empresa. Caso se justifique, a empresa 

deve iniciar os trabalhos tendentes à concretização de um processo de 

reestruturação, incluindo, se for caso disso, o desenvolvimento negocial com os 

seus credores. Esta negociação pode ocorrer de forma bilateral entre a empresa e 

alguns dos seus credores, ou no âmbito de uma plataforma estruturada como é o 

caso do SIREVE e do PER. 

Sendo opção da empresa escolher em que circunstâncias deve iniciar o seu 

processo de reestruturação e qual o instrumento negocial a utilizar, deve referir-se 

que as diferentes plataformas negociais foram desenhadas de modo a que a 

opção pela utilização de cada uma delas seja feita em função do grau de 

degradação da sua estrutura financeira e, eventualmente, da sua situação 

económica. Neste quadro, o SIREVE está vocacionado para ser utilizado nas 

situações em que o nível de degradação da situação financeira da empresa é 

menos acentuado.  

Alerta-se para o facto de que quanto mais cedo o devedor negociar com os seus 

credores para conjuntamente encontrarem soluções concertadas para os 

problemas financeiros que o atingem, maior será a possibilidade de ter sucesso no 
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seu esforço de revitalização. Ações adequadas e em tempo oportuno podem ser 

cruciais para garantir a sua continuidade e evitar um processo de liquidação. Adiar 

ou tentar adiar o problema contribui, por norma, para avolumar as dificuldades e 

tornar mais difícil qualquer recuperação. 

 

14. Qual a importância do Plano de Negócios? 

O exercício de uma boa gestão exige sempre uma avaliação da evolução 

previsível do negócio. Por maioria de razão qualquer operação de reestruturação 

deve fundamentar-se num estudo cuidado dos cenários em que a empresa vai 

desenvolver a sua atividade no futuro. Este exercício é traduzido na elaboração de 

um Plano de Negócios que deve identificar um cronograma para os objetivos a 

atingir, bem como para as medidas que será necessário adotar para que aqueles 

possam ser prosseguidos. Em complemento, será necessário também calcular as 

necessidades de investimento e respetivas fontes de financiamento que permitam 

repor as condições de sustentabilidade económica da atividade da empresa e 

ainda a sua capacidade para libertar meios que lhe permitam assegurar o 

cumprimento das obrigações decorrentes do plano de reestruturação. Esta 

demonstração deve ser evidenciada através da apresentação dos documentos 

contabilísticos previsionais, nomeadamente demonstrações de resultados, mapa 

de fluxos de caixa e balanços relativos a um período mínimo de cinco anos, 

calculados com base em pressupostos devidamente identificados e 

fundamentados.  

 

15. Qual o papel do IAPMEI no SIREVE?  

Ao IAPMEI é atribuído o papel de mediador e facilitador do processo negocial entre 

a empresa e os credores chamados a negociar no âmbito do procedimento, 

assegurando a coordenação e acompanhamento de todo o processo. 
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A intervenção IAPMEI manifesta-se, designadamente: 

a) Na disponibilização da plataforma eletrónica onde decorre todo o processo 

negocial, desde a apresentação do requerimento SIREVE até à celebração 

do acordo; 

b) Na apreciação do requerimento, incluindo a análise da existência de 

condições formais para dar sequência ao processo negocial; 

c) Na decisão de aceitação ou recusa do requerimento; 

d) Na possibilidade de convidar ao aperfeiçoamento do requerimento, sempre 

que se verifique a falta de algum dos elementos previstos ou fundamento 

adequado que sustente os elementos contabilísticos previsionais e solicitar 

a todos os intervenientes esclarecimentos ou informações que considere 

indispensáveis; 

e) Na possibilidade de promover a participação no SIREVE de outras 

entidades, para além das indicadas pelo devedor; 

f) No contributo para a formação de vontade que assegure que as condições 

necessárias à aprovação do plano sejam reunidas. O IAPMEI deverá 

assumir uma atitude pró-ativa durante todo o processo, promovendo as 

diligências necessárias entre as partes com o objetivo de concluir um 

acordo equilibrado, que satisfaça o interesse de todos e garanta a 

viabilidade da empresa; 

g) Na orientação das reuniões que entenda necessário convocar, ou que lhe 

seja solicitado convocar por qualquer das partes; 

h) Na dinamização da apresentação ou reformulação de propostas e de 

modelos negociais; 
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i) Na possibilidade de solicitar a intervenção de outras entidades com 

competências legais, conhecimento e experiência sectorialmente 

relevantes; 

j) Na articulação institucional com os credores públicos; 

k) Na comunicação ao tribunal do despacho de aceitação e extinção do 

procedimento e celebração do acordo; 

l) Na extinção do procedimento, nas condições previstas; 

m) Na elaboração da ata final de acordo. 

 

16. Como se processam as negociações?  

Depois do IAPMEI emitir despacho de aceitação do requerimento, no prazo 

máximo de 15 dias após a sua submissão com sucesso, promove as diligências e 

os contactos necessários entre os devedores e os credores por si identificados no 

requerimento, com o objetivo de concluir as negociações no prazo de três meses, 

prorrogado uma só vez, por um período de um mês, mediante requerimento da 

empresa ou de qualquer dos credores participantes no procedimento e a emissão 

de parecer favorável do IAPMEI. 

Caso o IAPMEI considere necessário pode convidar o devedor a aperfeiçoar o 

requerimento, nomeadamente com documentos em falta, devendo os mesmos 

serem juntos ao processo, no prazo máximo de 10 dias, sob pena do procedimento 

se extinguir automaticamente. 

Todas as comunicações decorrem por via eletrónica, sendo os credores obrigados 

a comunicar ao IAPMEI a sua posição relativamente à proposta apresentada pelo 

devedor, no prazo de 60 dias após a notificação da aceitação do requerimento. 
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Findas as negociações, e caso se chegue a acordo, é redigido pelo IAPMEI o 

“acordo final” que será subscrito pelas partes envolvidas no processo negocial 

(empresa devedora, IAPMEI e pelos credores que votem a sua aprovação) e 

releva as respetivas condições de regularização (dívida reconhecida, período de 

carência, período de reembolso, juros aplicáveis e garantias prestadas, ou a 

prestar). 

 

17. Proferido o despacho de aceitação do requerimento por parte do IAPMEI, o 
que sucede?  

Proferido o despacho de aceitação do requerimento de utilização do SIREVE, o 

IAPMEI promove as diligências e os contactos necessários entre a empresa e 

respetivos credores relacionados no requerimento, com vista à concretização de 

acordo que viabilize a recuperação da empresa. As diligências consistem, 

nomeadamente, no envio por via eletrónica do dossier apresentado pelo 

requerente, incluindo a proposta de acordo e o plano de negócios apresentado, 

podendo ainda consubstanciar-se, sempre que necessário, na promoção de 

contactos bilaterais ou reuniões entre as partes, ou na sugestão de propostas e de 

modelos negociais. 
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18. Quais os prazos a ter em consideração no SIREVE? 

Apresentam-se a seguir os prazos estabelecidos na legislação em vigor: 

 

 

19. Como são contabilizados os prazos? 

Os prazos são contínuos, incluindo sábados, domingos e feriados e não se 

suspendem em férias judiciais.  

 

20. Qual a taxa devida pela utilização do SIREVE? 

A taxa devida ao IAPMEI pela utilização do SIREVE é a que consta da Portaria n.º 

12/2013 de 11 de janeiro. 

 

Prazos a ter em consideração no SIREVE 
Ação Nº Dias Entidade 

Decisão sobre requerimento de 
utilização do SIREVE (art.º 6 nº1) 15 Dias após a entrada do requerimento IAPMEI 

Caso ocorra convite ao aperfeiçoamento 
do requerimento por falta de 
informações ou documentos 

10 Dias para o requerem fazer a junção 
de documentos caso necessário Devedor 

Decisão após receção dos elementos de 
aperfeiçoamento 

Decisão 12 dias para aceitar revisão ou 
aperfeiçoamento IAPMEI 

Tomada de posição por parte dos 
credores e comunicação ao IAPMEI, da 
sua posição relativamente á proposta 

apresentada pelo devedor (art º 11 nº 9) 

60 Dias após a notificação do despacho 
de aceitação do requerimento Credores 

Prazo de conclusão do procedimento 

3 Meses, a contar da data do despacho 
de aceitação que pode ser prorrogado 

uma só vez, por um período de um mês 
se devidamente fundamentado 

IAPMEI/ Credores 
privados e públicos 
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21. O IAPMEI pode convidar a participar no procedimento outras entidades para 
além das indicadas pelo requerente numa fase posterior à entrega do 
requerimento? 

Sem prejuízo dos contactos diretos entre os interessados, o IAPMEI pode 

promover a participação de outras entidades no SIREVE para além das indicadas 

pelo requerente, sempre com o conhecimento deste. Pode igualmente promover a 

participação no procedimento de quaisquer credores, nomeadamente os que 

tenham instaurado ações de cobrança de dívida contra o devedor. 

 

22. Em que circunstâncias pode o IAPMEI recusar o requerimento? 

O IAPMEI pode recusar o requerimento ao SIREVE sempre que se verifique 

qualquer das seguintes situações: 

a) Não se encontrem verificados os requisitos identificados no art.º 2º do 

Decreto-Lei n.º 178/2002, na nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 26/2015; 

b) A utilização do SIREVE não se revele eficaz para a obtenção do acordo; 

c) O requerimento tenha sido instruído sem ser possível o seu aperfeiçoamento; 

d) A apresentação à insolvência pelo próprio devedor; 

e) A declaração de insolvência da empresa;  

f) A pendência de um processo especial de revitalização (PER); 
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g) A conclusão, sem aprovação do plano de recuperação, do Processo Especial 

de Revitalização (PER), ou verificando-se o incumprimento dos termos do 

plano de recuperação, do processo especial de revitalização, nos dois anos 

anteriores à apresentação do requerimento de utilização do SIREVE, nos 

termos do artigo 17º-G do Código de Insolvência e da Recuperação de 

Empresas.   

A recusa deverá ser sempre fundamentada. 

 

23. Caso a Fazenda Pública e a Segurança Social sejam credoras do requerente 
é obrigatória a sua participação no procedimento? 

Sempre que relacionados no requerimento de utilização do SIREVE, é obrigatória 

a participação no SIREVE da Fazenda Pública e da Segurança Social, sem 

prejuízo destas entidades poderem fundamentadamente manifestar a sua 

indisponibilidade para a celebração de acordo. 

 

24. Qual a dívida a considerar para com os credores públicos? 

A dívida a considerar no plano de pagamento aos credores públicos compreende a 

dívida apurada e existente até à data da aceitação do requerimento SIREVE, 

incluindo, nomeadamente, a quantia exequenda, os juros e as coimas.  

 

25. Existe um número máximo de prestações para os planos a celebrar com os 
credores públicos? 

Sim. O número máximo de prestações é o legalmente permitido, que neste 

momento se encontra fixado em 150 prestações. Na prática, este número é fixado 

tendo em consideração, entre outros fatores, o montante da dívida.  
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26. O SIREVE assegura, de algum modo, mecanismos de proteção aos credores 
que financiem o devedor que recorra a este processo?  

Os credores que concedam meios financeiros à empresa devedora, no decurso 

das negociações deste procedimento, e que deste modo contribuam ativamente 

para a sua recuperação, podem beneficiar de garantias prestadas pela empresa, 

gozando em caso de insolvência de privilégio creditório mobiliário geral, graduado 

antes do privilégio creditório mobiliário geral concedido aos trabalhadores.  

As garantias convencionadas entre o devedor e o credor durante o processo com a 

finalidade de proporcionar àquele os meios financeiros para o desenvolvimento da 

sua atividade, mantêm-se mesmo que, findo o processo, venha a ser declarada no 

prazo de dois anos, a insolvência do devedor ou venha a ser por este iniciado um 

novo processo de reestruturação. 

 

27. O que acontece quando o devedor e credores chegam a acordo conducente à 
recuperação do devedor? 

O acordo obtido em SIREVE é obrigatoriamente reduzido a escrito e assinado pelo 

devedor, pelo IAPMEI e pelos credores que o aceitem subscrever. O original do 

acordo ficará arquivado no processo à guarda do IAPMEI e cada um dos restantes 

subscritores receberá cópia do mesmo, que poderá ser autenticada, se assim for 

solicitado.  

 

28. Quais os efeitos da celebração do acordo? 

Celebrado o acordo, e salvo quando o mesmo preveja a manutenção da respetiva 

suspensão, extinguem-se automaticamente as ações executivas para pagamento 

de quantia certa instauradas contra a empresa e ou os seus respetivos garantes 

relativamente às operações garantidas e, salvo transação, mantêm-se suspensas, 

por prejudicialidade, as ações destinadas a exigir o cumprimento de ações 
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pecuniárias instauradas contra a empresa e/ou os seus respetivos garantes, 

relativamente às operações garantidas. 

Esta situação não se aplica às ações instauradas por credores que não tenham 

subscrito o acordo.  

 

29. A celebração do acordo proporciona algum benefício emolumentar ou fiscal? 

As medidas decorrentes da celebração do acordo no âmbito do SIREVE 

beneficiam da aplicação dos benefícios emolumentares e fiscais, previstos nos 

artigos 268.º, 269.º e 270.º do CIRE, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do mesmo 

diploma.  

 

30. Em que circunstâncias pode o acordo ser resolvido? 

Verificando-se o incumprimento definitivo pela empresa das obrigações assumidas 

no acordo ou se a empresa, no prazo de 30 dias a contar da data da notificação 

para o efeito, não cumprir aquelas obrigações nos termos assumidos, os credores 

subscritores podem, individualmente, resolver o acordo. 

Se surgirem novas dívidas à Fazenda Pública ou à Segurança Social, o acordo 

cessa relativamente a estas entidades caso a regularização das mesmas não se 

verifique no prazo de 90 dias a contar da respetiva data de vencimento. 

A decisão de resolução ou de cessação do acordo tomada pelos credores deve ser 

comunicada imediatamente e por escrito ao IAPMEI, o qual dá conhecimento da 

mesma aos demais subscritores e comunica ao tribunal onde estejam pendentes 

as ações de cobrança de dívida instauradas contra a empresa, preferencialmente 

por meios eletrónicos.  
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31. As empresas que não obtenham acordo no procedimento ou não cumpram 
as obrigações decorrentes de acordo, podem requerer novo procedimento? 

As empresas que não obtenham acordo no procedimento ou não cumpram as 

obrigações decorrentes de acordo celebrado ficam impedidas, pelo prazo de dois 

anos a contar da data do despacho de aceitação do requerimento, de apresentar 

novo requerimento a solicitar a utilização do SIREVE.  

 

32. Quais as consequências, caso não seja alcançado acordo entre o devedor e 
os respetivos credores, conducente à revitalização daquele?  

Caso o devedor ou a maioria dos credores concluam antecipadamente não ser 

possível alcançar acordo ou caso seja ultrapassado o prazo de negociações sem 

que se obtenha acordo, o processo negocial é extinto, devendo o IAPMEI 

comunicar ao respetivo tribunal tal facto.  

 

33. Quando se considera aprovado o plano de recuperação do devedor?  

Considera-se aprovado o plano de recuperação do devedor sempre que estejam 

reunidas uma das seguintes condições:  

A) O plano de recuperação votado por credores cujos créditos 

representem pelo menos 1/3 do total das dívidas apuradas da 

empresa, recolher o voto favorável de mais de 2/3 da totalidade dos 

votos emitidos e de mais de metade dos votos emitidos 

corresponder a créditos não subordinados, nos termos do CIRE 

(art.º 48º), não se considerando as abstenções; 

Ou, 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

25 25 

 

B) Se o plano de recuperação recolher o voto favorável de credores 

cujos créditos representem mais de metade da totalidade das 

dívidas apuradas da empresa, desde que mais de metade destes 

votos corresponda a créditos não subordinados, nos termos do 

CIRE, não se considerando as abstenções. 

 

34. A utilização do SIREVE impede o recurso ao Processo Especial de 
Revitalização (PER)? 

A utilização do SIREVE não impede o recurso ao Processo Especial de 

Revitalização (PER). O recurso ao PER durante a utilização do SIREVE determina 

a extinção deste procedimento.  

 

35. O acordo no âmbito do SIREVE pode ser utilizado como base para propostas 
de planos de recuperação ou de planos de pagamento a apresentar no 
âmbito de um processo judicial nos termos do CIRE? 

Pode. Caso o SIREVE tenha sido objeto de aprovação escrita por credores que 

representem mais de dois terços do valor total dos créditos relacionados pela 

empresa neste procedimento, a proposta de acordo pode ser submetida, pela 

empresa que recorreu ao SIREVE, ao juiz do tribunal competente para o processo 

de insolvência, para suprimento da aprovação dos restantes credores relacionados 

pela empresa neste procedimento e consequente homologação, com os mesmos 

efeitos previstos no CIRE para o plano de pagamentos, sendo dispensada a 

notificação dos credores cuja aprovação escrita conste do requerimento 

apresentado, sendo apenas notificados, nos termos do art.º 256.º do CIRE, os 

credores cuja aprovação se requer que seja suprida pelo Tribunal. 
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36. Se o requerente estiver em processo de insolvência requerida por terceiros, 
mas a mesma ainda não tenha sido declarada pelo juiz, pode o devedor 
recorrer ao SIREVE?  

A pendência de um processo judicial de insolvência não obsta à utilização do 

SIREVE, ou seja, se ainda não tiver sido declarada a insolvência, a instância 

judicial pode ser suspensa pelo juiz a requerimento da empresa, mediante a 

apresentação do despacho de aceitação do requerimento de utilização do 

SIREVE. 

 

37. O recurso ao SIREVE e ao autodiagnóstico financeiro da empresa é do 
conhecimento público? 

Trata-se de um processo confidencial com exceção das comunicações essenciais 

ao procedimento nas negociações e para reporte de informação estatística. 

 

38. O que acontece aos processos SIREVE que se encontrem em curso sem 
celebração de acordo? 

Podem ser concluídos no regime em que foram desencadeados nos referidos 

termos e dentro dos prazos estipulados ou, mediante requerimento da empresa, os 

procedimentos podem transitar para o novo regime, ficando sujeitos ao 

cumprimento integral dos requisitos constantes do presente diploma, 

nomeadamente no que respeita à observância dos prazos e condições de acesso. 

 

39. Qualquer empresa pode ter acesso ao autodiagnóstico financeiro? 

Qualquer empresa utilizar este mecanismo gratuitamente, mesmo que não 

pretenda recorrer ao SIREVE.   
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40. O preenchimento do autodiagnóstico financeiro prévio obriga a empresa a 
dar-lhe alguma sequência em termos de processo negocial com os seus 
credores? 

Não. O recurso ao autodiagnóstico financeiro prévio, independentemente dos 

resultados obtidos, não obriga a empresa a dar qualquer sequência, 

nomeadamente em termos de recurso ao SIREVE, PER ou PIRE.  

 

41. O recurso ao autodiagnóstico financeiro prévio e aos resultados dele  
decorrentes podem ser levados ao conhecimento de terceiros? 

Não. A entidade que gere a plataforma não pode utilizar ou transmitir a terceiros 

qualquer informação sobre a empresa, ou sequer dar conhecimento da utilização 

deste mecanismo. 


