
 

 

 

 

 

 

 

Damos conta da informação associada às novas linhas de crédito para resposta ao atual contexto, 

que estarão disponíveis junto instituições bancárias: 

  

LINHAS DE CRÉDITO 

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

linhas que acrescem à linha de âmbito geral, que abrange todos os setores económicos. O acesso 

das empresas às linhas de crédito disponibilizadas estará condicionado à manutenção dos 

postos de trabalho.  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, são 

amortizadas até quatro anos e destinam-se aos seguintes setores: 

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

Pequenas Empresas 

o A quem se destina? 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. 

o Quais são as condições? Máximo por empresa: 1,5 Milhões de Euros. 

▪ Garantias até 90% 

▪ Contragarantias: 100%. 

▪ Período de carência: até 1 ano 

▪ Prazo de operações: 4 anos. 

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 

• A quem se destina? Microempresas, PME, small mid cap e mid cap com: 

o Situação líquida positiva no último balanço aprovado; ou 

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

da operação. 

• Quais são as condições? Máximo por empresa: 1,5 Milhões de Euros. 

o Garantias até 90% 

o Contragarantias: 100%. 

o Período de carência: até 1 ano 

o Prazo de operações: 4 anos. 

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

Euros para Micro e pequenas 

• A quem se destina? Microempresas, PME, small mid cap e mid cap com: 

o Situação líquida positiva no último balanço aprovado; ou 

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

da operação. 

• Quais são as condições? Máximo por empresa: 1,5 Milhões de Euros. 

o Garantias até 90% 

o Contragarantias: 100%. 

o Período de carência: até 1 ano 



o Prazo de operações: 4 anos. 

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

da madeira e cortiça: 1300 Milhões de Euros, dos quais 400 Milhões de Euros para Micro e 

Pequenas Empresas 

• A quem se destina? Microempresas, PME, small mid cap e mid cap com: 

o Situação líquida positiva no último balanço aprovado; ou 

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

da operação. 

• Quais são as condições? Máximo por empresa: 1,5 Milhões de Euros. 

o Garantias até 90% 

o Contragarantias: 100%. 

o Período de carência: até 1 ano 

o Prazo de operações: 4 anos. 
 


