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Covid 19 – Linha de Crédito - Apoio às empresas da Indústria 

 

O governo português lançou um pacote de medidas de reforço à economia, no âmbito 

dos impactos financeiros que a pandemia do Covid19 está a provocar na economia 

mundial e nacional, para os mais diversos setores económicos. Destas medidas resulta 

a criação de linhas de crédito que representam 3 mil milhões de euros de financiamento 

adicional à economia, com um período de carência até 12 meses, dos quais 1300 

milhões destinam-se à Indústria. 

O acesso das empresas às linhas de crédito disponibilizadas estará condicionado à 

manutenção dos postos de trabalho e tem por objetivo apoiar as empresas dos setores 

mais afetados pelo surto do Covid19. 

 

A. Beneficiários 

Esta linha de crédito destina-se às industrias classificadas como Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, I.P.; 

 

B. Dotação 

 

• Dotação de 400 M€ para Micro e Pequenas Empresas.  

• Dotação de 900M€ para Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap. 

1. Especificações: 

Small Mid Cap : empresas com emprego < 500 

Mid Cap: empresas com Emprego < 3.000 

Definido no Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho. 

 

C. Prazo de Vigência 

 

Esta linha está disponível até 31 de dezembro de 2020, e a candidatura é 

formalizada junto dos bancos aderentes, que consta da informação no ponto I. 

 

D. Códigos de Atividade Económica (CAE) Elegíveis  

 

As atividades económicas que podem beneficiar desta medida estão detalhadas 

nesta lista. 

Secção B - Indústrias extrativas 

8111; 8112; 8113; 8114; 8115; 8121; 8122; 8910; 8920; 8931; 8932; 8991; 8992. 

 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME.aspx
https://drive.google.com/file/d/1cFTOop6YuBBZIdZ6lkIpUxlpZymfeqOE/view
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Secção C - Indústrias transformadoras 

13101; 13102; 13103; 13104; 13105; 13201; 13202; 13203; 13301; 13302; 

13303; 13910; 13920; 13930; 13941; 13942; 13950; 13961; 13962; 13991; 

13992; 13993; 14110; 14120; 14131; 14132; 14133; 14140; 14190; 14200; 

14310; 14390; 15111; 15112; 15113; 15120; 15201; 15202; 16101; 16102; 

16211; 16212; 16213; 16220; 16230; 16240; 16291; 16292; 16293; 16294; 

16295; 31010; 31020; 31030; 31091; 31092; 31093; 31094. 

 

E. Elegibilidade 
 

Estas operações destinadas exclusivamente ao financiamento de necessidades 

de tesouraria. 

 

F. Operações não elegíveis 

 

Nesta linha de crédito não são elegíveis as despesas que se destinam a:  

• Reestruturação financeira e/ou impliquem a consolidação de crédito vivo; 

• A liquidar ou substituir, de forma direta ou indireta, ainda que em condições 

diversas, financiamentos anteriormente acordados com o Banco. 

• Aquisição de terrenos e imóveis em estado de uso, bem como de imóveis de uso 

geral que não possuam, antes da aquisição, características específicas 

adequadas às exigências técnicas do processo produtivo da empresa. 

 

G. Condições de Elegibilidade dos Beneficiários 

 

• Atividade enquadrada na lista dos CAE mencionados no ponto C; 

• Localização (sede social) em território nacional 

• Sem incidentes não regularizados junto da Banca e do Sistema de Garantia 

Mútua, à data da emissão de contratação; 

• Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal 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 entidades, até 30 de abril; 

• Situação líquida positiva no último balanço aprovado ou em balanço intercalar, 

até à data da respetiva candidatura. 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 
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requisito não se aplica a empresas cuja atividade se tenha iniciado há menos de 

12 meses, contados desde a data da respetiva candidatura; 

• Não se encontrar em dificuldades a 31 de dezembro de 2019, nos termos 

definidos no n.º 18 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 651/2014, de 17 de 

junho; 

• Apresentação de declaração, assumindo o compromisso de manutenção dos 

contratos de trabalho até 30 de junho de 2020, face ao comprovado número 

de trabalhadores a 1 de fevereiro de 2020, não ter cessado nem vir a cessar, 

nesse período, contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de 

despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho, 

previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código de Trabalho, ou demonstre estar 

sujeito ao regime de lay-off, mediante a apresentação de aprovação da 

Segurança Social. 

 

 Para o efeito deverá obter as seguintes declarações: 

Declaração de não dívida | Segurança Social e Finanças 

Declaração de Empresa em não dificuldade até 31 de dezembro 

 

H. Definição das condições 

 

1. Empréstimos bancários de curto e médio prazo. 

2. Tipo de Operação: Crédito e Garantia Mútua 

3. Condições do Crédito: 

3.1 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 constantes acima, para 

os empréstimos com maturidade para além de 31 de dezembro de 2020, 

não poderão ainda exceder: 

 

• Até ao dobro da massa anual da empresa (incluindo encargos sociais, 

os custos com o pessoal que trabalha nas instalações da empresa, 

mas que, formalmente, consta da folha de pagamentos de 

subcontratantes) em 2019 ou no último ano disponível. Para 

empresas criadas em ou após 1 de janeiro de 2019, o montante 

https://drive.google.com/file/d/1JD0S5848Gvk0k5uvR8iyG6ST29X_gqja/view
https://drive.google.com/file/d/1ynwMW9-Q-Cob3Hd4KkJ4QkYAxH23T_Wo/view
https://drive.google.com/file/d/1D0kAG73hyiW20ZJQECQguCS5QuRhdjIU/view
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máximo do empréstimo não pode exceder a massa salarial anual dos 

dois primeiros anos de exploração; ou 

• 25 % do volume de negócios total em 2019; ou 

• Em casos devidamente justificados e com base num plano que 

estabeleça as necessidades de liquidez do beneficiário, o montante 

do empréstimo pode ser aumentado para cobrir as necessidades de 

liquidez a partir do momento em que é concedido para os próximos 

18 meses, no caso de PME, e para os próximos 12 meses no caso 

de Small Mid Cap e Mid Cap. 

 

3.2 Reembolso de Capital: Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com 

periodicidade mensal. 

3.3 Prazo Máximo da Operação: Até 4 anos. 

3.4 Carência de Capital Máxima: Até 12 meses. 

3.5 Taxa de Juro Modalidade Fixa: Swap Euribor para prazo da operação + spread. 

3.6. Taxa de Juro Modalidade Variável: Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses + spread. 

3.7 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%. 

3.8 Bonificação da Taxa de Juro: 0%. 

 

4. Garantia Mútua e e Contragarantia das SGM 

 

• Até 90%, para Micro e Pequenas Empresas. 

• Até 80%, para Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap. 

 

As garantias emitidas pelas Sociedades de Garantia Mútua, beneficiam de uma 

contragarantia do Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM) de 100%. 

 

Comissão de Garantia: A pagar pela Empresa, postecipadamente e com cobrança 

única no final da maturidade do empréstimo. 

 

 Micro, Pequenas e Médias 

Empresas 

Small Mid Cap e Mid Cap 

 

Empréstimos até 1 ano de 

maturidade 

0,25% 0,30% 



P á g i n a  5 | 7 

 

Empréstimos de 1 a 3 anos 

de maturidade 

0,50 0,80% 

Empréstimos de 3 a 4 anos 

de maturidade 

1,00% 1,75% 

 

I. Bancos aderentes a contactar 

 

• Abanca Corporacion Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal 

• Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A. - Sucursal em Portugal 

• 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 

 

Para mais informação consultar o Documento de Divulgação da Linha. As condições 

específicas para estas empresas constam do anexo V do Documento de Divulgação 

(págs. 28 a 33). 

 

J. Procedimento de Adesão e Prazos 
 

1. Os pedidos de financiamento são submetidos à apreciação por parte do 

empresário ao Banco Aderente, sendo que este analisará a mesma tendo em a 

sua política de risco de crédito em vigor, devendo esta ser comunicada ao 

requerente no prazo de 5 dias úteis a contar da data do pedido. Em caso de 

recusa da operação, bastará ao Banco dar conhecimento da sua decisão ao 

cliente. 

https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200327_documento_divulgacao_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_19619369945e80bb042c7b1.pdf
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2. Após a aprovação da operação pelo Banco, este enviará à SGM da área 

geográfica da sede da empresa beneficiária Agrogarante, Garval, Lisgarante ou 

Norgarante nos Agrogarante, a operação e os elementos necessários para a 

análise de risco para efeitos de obtenção da garantia mútua. A decisão da SGM 

- aprovação ou recusa - deve ser comunicada ao Banco no prazo de 2 dias úteis, 

salvo situações em que esse prazo se revela insuficiente face aos contornos da 

operação, podendo o prazo ser até 5 dias úteis. A contagem dos prazos poderá 

ainda ser suspensa, com o pedido pela SGM de elementos considerados 

indispensáveis para a análise da operação. 

3. Depois de aprovada, a operação de financiamento deverá ser contratada com a 

empresa até 30 dias úteis após a data de envio da comunicação de aprovação 

da SGM, ao Banco. 

 

Nota: Consulte ainda o conjunto de Faq`s relativas à LINHA DE APOIO À ECONOMIA 

COVID19 

 

K. Outras Informações Relevantes a consultar 

 

1. Condições Fiscais 

  

Covid19 – Diferimento De Impostos E Contribuições 

Covid19 - Apoio À Economia – Moratórias Nos Créditos 

 

2. Condições Laborais 

 

Covid19 - Lay – Off Simplificado – Quais Os Procedimentos? 

Covid19 – Incentivo Extraordinário De Apoio À Retoma Das Empresas 

Covid19 – Medidas Extraordinárias De Proteção Social 

 

3. Condições dos Apoios no Portugal 2020 

 

Covid 19 Apoios De Portugal 2020 

 

 

L. Contactos Úteis 
 

IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 

• Email: info@iapmei.pt 

 

• Contactos descentralizados: 

https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_ApoioEconomia_30032020.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_ApoioEconomia_30032020.aspx
http://www.bizfeira.com/pt/noticias/covid19-diferimento-de-impostos-e-contribuicoes/
http://www.bizfeira.com/pt/noticias/covid19-apoio-a-economia-moratorias-nos-creditos/
http://www.bizfeira.com/pt/noticias/lay-off-simplificado-quais-os-procedimentos/
http://www.bizfeira.com/pt/noticias/covid19-incentivo-extraordinario-de-apoio-a-retoma-das-empresas/
http://www.bizfeira.com/pt/noticias/covid19-medidas-extraordinarias-de-protecao-social/
http://www.bizfeira.com/pt/noticias/covid-19-apoios-de-portugal-2020/
https://www.iapmei.pt/
mailto:info@iapmei.pt
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SPGM – Sociedade de Investimento 

A garantia mútua criou um endereço de email exclusivamente para dar resposta a todas 

as questões das empresas sobre a linha de crédito – Capitalizar.  

• Linha Apoio Empresas: linhacovid19@spgm.pt 

• Telefone: 226 165 280 

 

Gabinete de Desenvolvimento Económico e Empresarial – linha de atendimento 

disponível para obter o esclarecimento de qualquer informação.  

• Email: gdee@cm-feira.pt | bizfeira@cm-feira.pt 

• Telefone: 256 370 803 | 926 664 130 | 965 017 029 | 964 561 667 

 

 

Nota: Todas as medidas extraordinárias que tem sido definidas, para salvaguardar a 

sustentabilidade das empresas e do emprego, no âmbito da pandemia do COVID19, 

estão a ser permanentemente atualizadas na Plataforma Bizfeira,  e atualizadas 

sempre que houver alteração legislativa nestas matérias. 

 

Aveiro: 234 302 450   Guarda: 271 220 840 

Braga: 253 206 600   Leiria: 244 817 900 

Bragança: 273 300 000   Lisboa: 213 836 237 

Coimbra: 239 853 940   Porto: 226 152 000 

Évora: 266 739 700   Viseu: 232 483 440 

Faro: 289 895 800   

https://www.spgm.pt/pt/
mailto:linhacovid19@spgm.pt
http://www.bizfeira.com/pt/
http://www.bizfeira.com/pt/

