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COVID 19 – NOVOS APOIOS PARA AS EMPRESAS 

Linhas de Crédito 

Foram disponibilizadas, através das instituições bancárias e garantidas pelo Estado, 

quatro linhas de crédito que acrescem à linha de âmbito geral, e que abrangem todos 

os setores económicos. 

Destas linhas de crédito, três delas são mais direcionadas para o setor do Turismo, como 

sejam para a área da restauração e similares, agências de viagens e de animação ou 

organização de eventos e similares bem como para os empreendimentos turísticos e de 

alojamentos. A quarta linha de crédito é vocacionada para o setor Industrial, 

nomeadamente para o setor têxtil, vestuário, calçado, indústrias extrativas (rochas 

ornamentais) e da fileira da madeira e cortiça.  

 

No total, estas novas Linhas de Crédito representam 3 mil milhões de euros de 

financiamento adicional à economia, com um período de carência até 12 meses, 

sendo amortizadas até quatro anos e que se distribuem da seguinte forma: 

 

1) Restauração e Similares: 600 Milhões de Euros, dos quais 270 Milhões de Euros para 

Micro e Pequenas Empresas; 

 

2) Turismo – Agências de Viagens; Animação; Organização de Eventos e Similares: 200 

Milhões de Euros, dos quais 75 Milhões de Euros para Micro e Pequenas empresas; 

 

3) Turismo – Empreendimentos e Alojamentos: 900 Milhões de Euros, dos quais 300 

Milhões de Euros para Micro e pequenas; 

 

4)  Indústria – Têxtil, Vestuário, Calçado, indústrias extrativas (rochas ornamentais) e da 

fileira da madeira e cortiça: 300 Milhões de Euros, dos quais 400 Milhões de Euros para 

Micro e Pequenas Empresas 

 

Os destinatários das presentes linhas são as Microempresas, PME, small mid cap e mid 

cap com: 

- Situação líquida positiva no último balanço aprovado;  

ou 

- Situação líquida negativa e regularização em balanço intercalar aprovado até à data 

da operação. 

 

As condições para beneficiarem das mesmas são: 
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- Máximo por empresa: 1,5 Milhões de Euros. 

- Garantia: Até 100% do capital em dívida. 

- Contragarantias: 100%. 

- Prazo de operações: 4 anos. 

 

De modo a apoiar as empresas 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 
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