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ATUALIZAÇÃO a 27 de março 2020 

 

Nota Informativa – Linha de Crédito Capitalizar – COVID 19   

 

Apoio às Empresas para Fundo de Maneio ou Tesouraria 

 

Na sequência das medidas de apoio lançadas pelo Governo para as empresas, 

informa-se que houve um aumento da sua dotação inicial passando de 200 milhões de 

euros para 400 milhões de euros, refira-se aqui, particularmente a Linha de Crédito 

Capitalizar 2018 – Covid-19, dos quais 60 Milhões de Euros são direcionados para 

microempresas no setor do turismo (operacionalizada pelo Turismo de Portugal). Estas 

linhas permitem às empresas portuguesas, cuja atividade esteja a ser afetada pelos 

efeitos económicos resultantes do surto de coronavírus, financiarem em melhores 

condições de preço e de prazo, as suas necessidades de fundo de maneio e 

de tesouraria, como por exemplo o pagamento de salários, ou a aquisição de produtos 

e matérias-primas.  

 

Estas linhas de crédito destinam-se a: 

 

Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas por Declaração Eletrónica do 

IAPMEI, ou outras empresas, que sejam localizadas em território nacional, 

desenvolvam atividades enquadradas na lista de CAE enquadráveis e que cumpram 

os demais critérios de elegibilidade previstos no Documento de Divulgação (Consulte o 

Documento Oficial ) dos quais salientamos os seguintes:  

 

• apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado, ou no 

caso de apresentarem situação líquida negativa no último balanço aprovado, 

as empresas poderão aceder à linha caso apresentem esta situação 

regularizada em balanço intercalar aprovado até à data de enquadramento 

da operação; 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME.aspx
https://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/uploads/2020/03/Documento-de-Divulga%C3%A7%C3%A3o-Linha-Credito-Capitalizar-2018_v10.pdf
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• não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de emissão de 

contratação, e tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e 

da Segurança Social. 

 

Grandes empresas também podem apresentar candidatura, desde que estejam pelo 

menos numa situação comparável à situação B-, em termos de avaliação de crédito, 

condição esta, a ser comprovada pelo Banco.  

 

Empresários em nome individual com contabilidade organizada são também elegíveis 

e empresas sem um ano completo de atividade, sendo classificadas como escalão de 

risco "C”; 

 

De referir que, foi retirada a obrigação de apresentar a declaração de que, nos últimos 

30 dias anteriores à data da contratação da operação, o volume de negócios da 

empresa se tinha reduzido em pelo menos 20%, face aos 30 dias imediatamente 

anteriores. 

 

A saber:  

COMO CONSIGO OBTER A CERTIFICAÇÃO PME?  

As empresas devem registar-se no site do IAPMEI e posteriormente proceder à sua 

certificação eletrónica na área de Certificação PME.  

 

ATÉ QUANDO POSSO APRESENTAR UMA CANDIDATURA À LINHA CAPITALIZAR COVID-19? 

 A apresentação de candidaturas pode ser efetuada até 31 de maio de 2020. 

 

CONDIÇÕES 

O montante máximo por empresa é de 3 milhões de euros, respetivamente com 1,5 

milhões de euros na Dotação Fundo de Maneio e 1,5 milhões de euros na Dotação 

Plafond Tesouraria. Nesta Linha de Crédito não existe limitação por tipologia de 

empresa, do montante máximo de capital do empréstimo. 

 

A partir das 24.00h desta 6ª feira, dia 27 de março, deixarão de ser aceites pelas 

Sociedades de Garantia Mútua candidaturas de empresas com Códigos de Atividade 

Económica (CAE) abaixo indicados, os quais serão abrangidos pelas já anunciadas 

Linhas de Crédito Específicas que se encontram em fase final de operacionalização e 

serão divulgadas com a maior brevidade nos sites oficiais 

• 08 Outras indústrias extractivas. 

• 13 Fabricação de têxteis. 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME.aspx
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• 14 Indústria do vestuário. 

• 15 Indústria do couro e dos produtos do couro. 

• 16 Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; 

fabricação de obras   de cestaria e de espartaria. 

• 31 Fabricação de mobiliário e de colchões. 

• 55 Alojamento. 

• 56 Restauração e similares. 

• 771 Aluguer de veículos automóveis. 

• 79 Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e 

atividades relacionadas. 

• 82300 Organização de feiras, congressos e outros eventos similares. 

• 90 Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e 

literárias. 

• 91 Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais. 

• 92 Lotarias e outros jogos de aposta. 

• 93 Atividades desportivas, de diversão e recreativas. 

 

 

Relativamente à Linha de crédito de 60 Milhões de Euros para microempresas no setor 

do turismo, como o próprio nome indica esta destina-se exclusivamente a 

Microempresas do setor do Turismo que:  

- Estejam licenciadas e registadas no Registo Nacional de Turismo, se exigível; 

- Não se encontrem numa situação de empresa em dificuldade;  

- Não tenham sido objeto de sanções administrativas ou judiciais nos 2 últimos anos. 

 

Quais são as condições?  

Montante: 750 €/mês/trabalhador.  

Montante máximo: 20 mil euros. 

Duração: 3 meses. 

Reembolso: 3 anos (com 1 ano de carência). 

Sem juros. 

Garantia: Fiança pessoal de sócio. 

Entidade responsável: Turismo de Portugal, I. P.. 

 

As candidaturas são apresentadas através de formulário disponível no site do Turismo de 

Portugal  SGP - Formalização de candidaturas. Para mais informação consulte o Guião 

de apoio ao preenchimento do formulário no SGPI. 

 

https://acesso.turismodeportugal.pt/wsso/faces/Login.jsp
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/guiao-apoio-preenchimento-formulario-sgpi-covid-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/guiao-apoio-preenchimento-formulario-sgpi-covid-19.pdf
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Legislação aplicável: Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de 

março de 2020 

 

Para questões relacionadas com a área do turismo, sugere-se a consulta dos seguintes 

documentos: 

 

 FAQs – Linha de Apoio à Tesouraria para microempresas do Turismo – covid 19  

 

 Ficha informativa. 

 

Toda a informação específica sobre as condições e montantes de financiamento está 

disponível no Portal do Financiamento. 

 

Para os restantes setores de atividade e de modo a obter esclarecimento de dúvidas 

adicionais, no atual contexto, o IAPMEI disponibiliza um contacto de email: 

info@iapmei.pt. Simultaneamente, toda a sua rede descentralizada de apoio está 

também preparada para responder aos empresários, através dos seguintes contactos 

telefónicos: 

 

Aveiro: (+351) 234 302 450 Faro: (+351) 289 895 800 

Braga: (+351) 253 206 601 Guarda: (+351) 271 220 840 

Bragança: (+351) 273 300 000 Leiria: (+351) 244 817 900 

Coimbra: (+351) 239 853 940 Lisboa: (+351) 213 836 237 

Covilhã: (+351) 275 330 550 Porto: (+351) 226 152 000 

Évora: (+351) 266 739 700 Viseu: (+351) 232 483 440 

 

 

No quadro abaixo pretende-se elucidar sobre as estas duas modalidades de 

financiamento às empresas de uma forma sucinta, todavia aconselhamos sempre a 

consulta do documento de divulgação, bem como a estabelecer contato com as 

entidades bancárias protocoladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/home/-/dre/130243054/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/130243054/details/maximized
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19-v0.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/ficha-informativa-tesouraria-microempresas-covid-19-25.pdf
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/pesquisa?texto=Covid
mailto:info@iapmei.pt
https://drive.google.com/file/d/1cCEsf2lcLrmLeqThzRf3EhNfBxXd0bvc/view
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 Dotação COVID-19 - Fundo de Maneio 

 

Dotação COVID-19 - Plafond de Tesouraria 

Montante Máximo 

Financiamento por 

Empresa 

Até 1.500.000 euros Até 1.500.000 euros 

Operações 

Elegíveis 

Operações destinadas a financiar necessidades 

de fundo de maneio: Empréstimos bancários de 

curto e médio prazo. 

Operações destinadas exclusivamente ao 

financiamento de necessidades de 

tesouraria: Operações em regime de 

revolving excluindo operações de garantia. 

Garantia Mútua e 

Contragarantia 

das SGM 

Garantia prestada pelas Sociedades de 

Garantia Mútua (SGM)- Agrogarante, Garval, 

Lisgarante, Norgarante - destinada a garantir 

até 80% do capital em dívida. 

Garantia prestada pelas Sociedades de 

Garantia Mútua (SGM)- Agrogarante, 

Garval, Lisgarante, Norgarante - destinada 

a garantir até 80% do capital em dívida. 

Bonificação de 

Comissão de 

Garantia: 

Comissão de garantia totalmente bonificada 

pelo FINOVA de acordo com os valores e 

condições previstas no Documento de 

Divulgação. 

Comissão de garantia máxima de 0,50% 

totalmente bonificada pelo FINOVA de 

acordo com as condições previstas no 

Documento de Divulgação. 

Prazo das 

Operações 

Até 4 anos 1, 2 ou 3 anos 

Período de 

Carência 

Até 12 meses não aplicável (limite reutilizável) 

Prazo de 

liquidação 

não aplicável liquidação e reutilização gerida pelo Banco 

Prazo de Utilização Até 12 meses utilização continuada até ao prazo e limite 

contratados 

Juros suportados 

pelas empresas 

Modalidade de taxa de juro fixa ou variável 

acrescida de um spread, de acordo com os 

limites máximos de spreads indicados no 

Documento de Divulgação. 

 

Spread máximo PME Líder Escalão A: 1,928% 

Spread máximo PME Líder Escalão B: 2,608% 

Spread máximo PME Líder Escalão C: 3,178% 

Spread máximo Não PME Líder Escalão A: 

2,028% 

Spread máximo Não PME Líder Escalão B: 2,708% 

Spread máximo Não PME Líder Escalão C: 

3,278% 

Taxa de Juro: Modalidade de taxa de juro 

fixa ou variável acrescida de um spread, de 

acordo com os limites máximos de spreads 

indicados no Documento de Divulgação. 

Spread máximo PME Líder Escalão A: 1,943% 

Spread máximo PME Líder Escalão B: 2,631% 

Spread máximo PME Líder Escalão C: 3,178% 

 

Spread máximo Não PME Líder Escalão A: 

2,043% 

Spread máximo Não PME Líder Escalão B: 

2,731% 

Spread máximo Não PME Líder Escalão C: 

3,278% 

Prazo máximo de 

Decisão da 

Operação pela 

Garantia Mútua 

Operações até 200m€ - 7 dias úteis 

Operações acima de 200m€ - 12 dias úteis 

 

No caso de a operação ter de ser sindicada 

entre as Sociedades de Garantia, ao prazo 

máximo indicado acrescem 5 dias úteis. 

Operações até 200m€ - 7 dias úteis 

Operações acima de 200m€ - 12 dias úteis 

 

No caso de a operação ter de ser 

sindicada entre as Sociedades de Garantia, 

ao prazo máximo indicado acrescem 5 dias 

úteis. 

 

Obs.: Mais se informa que a Garantia Mútua criou um endereço de e-mail 

exclusivamente para dar resposta a todas as questões das empresas, sobre esta Linha 

de Crédito. Assim para este efeito, contactem através do e-mail linhacovid19@spgm.pt, 

ou pela linha telefónica 933 016 609. 

As candidaturas são apresentadas diretamente junto dos bancos aderentes.  

https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/documento_de_divulgacao_linha_credito_capitalizar_2018_v8_covid19_21363827925e6bac7f38f02.pdf
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/documento_de_divulgacao_linha_credito_capitalizar_2018_v8_covid19_21363827925e6bac7f38f02.pdf
mailto:linhacovid19@spgm.pt
https://drive.google.com/file/d/1cCEsf2lcLrmLeqThzRf3EhNfBxXd0bvc/view?usp=sharing

