
Moratória de Créditos
DL 04/2021 de 15 Janeiro
Alteração DL 38/2020

NOTA TÉCNICA | 25 de Janeiro de 2021



Medidas de apoio à economia

Moratória de Créditos



Novas Medidas

• As entidades beneficiárias interessadas na medida de moratória e que 
não tenham feito antes, devem proceder à comunicação de adesão 
ATÉ AO DIA 31 DE JANEIRO

• As que não estiverem interessadas, devem comunicar às instituições 
financeiras até 15 dias antes da data pretendida da cessação de 
efeitos. 

• As entidades beneficiárias são atribuidas a prorrogação suplementar 
e automática até 30 de Setembro de 2021.



Novas Medidas

• A partir de 1 de Julho de 2021 a medidas de apoio referem-se 
EXCLUSIVAMENTE À SUSPENSÃO DO REEMBOLSO DE CAPITAL, com 
exceção de empresas:

• Com perda de pelos menos 60% da faturação no mês de Novembro de 2020 face ao 
periodo homólogo

• Comércio a retalho
• Transportes marítimos, aéreos e atividades auxiliares
• Alojamento, restauração e fornecimento de refeições a eventos
• Aluguer de veículos
• Agência de viagens, turismo e reservas
• Organização de feiras
• Atividades teatro, música, ... Bibliotecas, museus, ...
• Atividades desportivas
• Associações culturais e recreativas



Moratória de Crédito

• Decreto- Lei 38/2020 de 31 de Março

• Medida excecionais de apoio e proteção de famílias, empresas, 
instituições particulares de responsabilidade social, associações sem 
fins lucrativos e demais entidades da economia social 

• As medidas de proteção e apoio à liquidez e tesouraria tem como 
finalidade o diferimento do cumprimento de obrigações dos 
beneficiários perante o sistema financeiro 



Operações abrangidas

• Operações de crédito concedidas por bancos e instituições de 
crédito a operar em CV, salvo:

• Crédito para compra de valores mobiliários

• Para utilização de cartões de crédito aos membros do CA

• Crédito a pessoas singulares



Medidas da Moratória

• Proibição de revogação total ou parcial de linhas de crédito 
contratadas e empréstimos concedidos, nos montantes contratados 
à data de entrada de entrada em vigor do presente diploma

• Prorrogação de todos os créditos com pagamento de capital no final 
do contrato, por um período igual à duração da presente medida

• Suspensão do reembolso parcelar de capital ou com vencimento 
parcelar de outras prestações parcelares, relativamente a créditos 
com durante o período em vigor da presente medida



Entidades Beneficiárias

• Exerçam a atividade económica em CV

• Classificadas como micro e pequenas empresas

• Empresários em nome individual

• Demais empresas independentemente da sua dimensão que 
cumprem determinados requisitos (slides seguintes) 

• Exceto empresas que integram o setor financeiro 



Condições de acesso

• Não estejam em mora ou incumprimento de prestações pecuniárias
há mais de 90 dias junto das instituições financeiras

• Não se encontram em situação de insolvência, suspensão ou sessão 
de pagamentos ou execução junto das instituições financeiras

• Situação fiscal e de previdência social regularizada
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