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MEDIDAS GOVERNAMENTAIS – COVID-19

• Linha gerida pela PME Investimentos e em parceria com os Bancos

e o Sistema de Garantia Mútua;

• Permite às empresas a contratação de financiamentos junto das
instituições bancárias, com prazo de v igência até 31 de maio de

2020 e com as seguintes dotações e montantes:

✓ Linha Crédito Capitalizar – “Covid 19 – Fundo de Maneiro –

320 milhões de euros

✓ Linha de Crédito Capitalizar – “Cov id 19” – Plafond de
Tesouraria – 80 milhões de euros

Mais informação em: 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/pesquisa?texto=Covid

EM QUE CONSISTE ?

Linha Capitalizar – COVID 19 – 400 milhões de euros1

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/pesquisa?texto=Covid


MEDIDAS GOVERNAMENTAIS – COVID-19

• Preferencialmente Micro, Pequenas e Médias 

Empresas (PME), certificadas pela Declaração 
Eletrónica do IAPMEI

• Grandes Empresas (sem certificação do IAPMEI)

• No caso de grandes empresas, a empresa deve, 
pelo menos, estar numa situação comparável à 

situação B-, em termos de avaliação de crédito

• Empresas sem um ano completo de ativ idade, 
classificadas como escalão de risco "C“

Financiamento máximo por empresa – 1,5 milhões de 

euros

A QUEM SE DESTINA ?

Linha Capitalizar – COVID 19 – 400 milhões de euros1

CONDIÇÕES DE ACESSO

• Atividade enquadrada na lista de CAE definida

• Situação líquida positiva no último balanço 
aprovado

• Ter a situação regularizada junto da Administração 

Fiscal e da Segurança Social 

• Sem dívidas perante o FINOVA e sem incidentes não 

regularizados junto da Banca



MEDIDAS GOVERNAMENTAIS – COVID-19

Os CAE principais das Sociedades Desportivas incluem-se na 
classificação 93 – Atividades desportivas, de diversão e recreativas.

Uma vez que este CAE está, desde 28 de Março de 2020, excluído da 

listagem de CAE definida pelo IAPMEI, esta linha de tesouraria não 
poderá ser utilizada pelas Sociedades Desportivas

CONCLUSÕES

Linha Capitalizar – COVID 19 – 400 milhões de euros1
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MEDIDAS GOVERNAMENTAIS – COVID-19

• Linha gerida pela PME Investimentose em parceria com os Bancos e o Sistema 

de Garantia Mútua;

• Permite às empresas a contratação de financiamentos junto das instituições 
bancárias, que se div ide na seguinte forma: 

✓ Apoio empresas da Restauração e similares – 600 milhões de euros

✓ Apoio a Agências de Viagens, Animação Turística, Organizadores de 

eventos e similares – 200 milhões de euros

✓ Apoio empresas do Turismo – 900 milhões de euros

✓ Apoio empresas da Indústria – 1300 milhões de euros

EM QUE CONSISTE ?

Linha de Crédito 3000 milhões de euros2

Mais informação em: 

https://www.spgm.pt

Aplicável às 

Sociedades 
Desportivas

https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200327_documento_divulgacao_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_19619369945e80bb042c7b1.pdf


MEDIDAS GOVERNAMENTAIS – COVID-19

Linha de Crédito 3000 milhões de euros2

CONDIÇÕES DE ACESSO :

• Situação líquida positiva no último balanço aprovado. Este requisito não se aplica a empresas cuja 

ativ idade se tenha iniciado há menos de 12 meses contados desde a data da respetiva 
candidatura;

• Ter a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social 

• Sem incidentes não regularizados junto da banca e do Sistema de Garantia Mútua à data da 
emissão de contratação

• Não serem consideradas como empresas em dificuldades a 31 de dezembro de 2019 (ver artigo 2º 
nº 18, do Regulamento (UE) n.º 651/2014 - pag. 19 – aqui ). Aceda à minuta aqui. 

• Apresentaçãodeclaração específica na qual a empresa assume o compromisso de manutenção 

dos postos de trabalho permanentesaté 31 de dezembro 2020, ou demonstra estar sujeita ao 
regime de lay-off, mediante a apresentação de aprovação da Segurança Social (ver pág. 9 do 

documento de divulgação aqui).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PT
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/declaracao_de_empresa_em_nao_dificuldade_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_7387201605e80bb9e1e2e0.pdf
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200327_documento_divulgacao_linha_de_apoio_a_economia_covid_19_19619369945e80bb042c7b1.pdf


MEDIDAS GOVERNAMENTAIS – COVID-19

Linha de Crédito 3000 milhões de euros – Apoio a Agências de Viagens, Animação 
Turística,  Organizadores de eventos e similares – 200 milhões de euros2

APLICABILIDADE ÀS SOCIEDADES DESPORTIVAS

• Atividade enquadrada na 

lista de CAE definida

CONDIÇÕES:

• Os CAE principais das SD’s são o 93120 - Atividades dos clubes desportivos 

ou 93192 - Outras ativ idades desportivas, n.e.

• A lista definida pelo IAPMEI inclui os CAE 90 a 93 pelo que as SD’s cumprem 

esta condição

• Situação líquida positiva no 

último balanço aprovado

• SD’S têm de verificar o cumprimento desta medida

• Micro, Pequenas e Médias 

Empresas (PME) –
certificadas pelo IAPMEI

• Small Mid cap e Mid cap

O cumprimento dependerá do enquadramento de cada SD e da sua 

certificação ou não pelo IAPMEI

CUMPRIMENTO:



MEDIDAS GOVERNAMENTAIS – COVID-19

Esta medida será aplicável às Sociedades Desportivas que:

• Sejam micro, pequenas e médias empresas (PME), certificadas pelo IAPMEI; 

• Sejam small mid cap ou mid cap*;

• Tenham situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social;

• Tenham situação regularizada junto da banca e do Sistema de Garantia Mútua;

• Apresentem declaração de não serem consideradas empresas de risco;

• Apresentemdeclaração específica na qual a empresa assume o compromisso 
de manutenção dos postos de trabalho permanentes até 31 de dezembro 2020;

• Tenham a situação liquida positiva no último balanço aprovado.

CONCLUSÕES

2
Linha de Crédito 3000 milhões de euros – Apoio a Agências de Viagens, Animação 

Turística,  Organizadores de eventos e similares – 200 milhões de euros

* Considera-se como uma empresa de média capitalização (Mid Cap) aquela que, não sendo PME, empregue menos de 3.000 pessoas. Considera-se como uma empresa de 

pequena-média capitalização (Small Mid Cap) aquela que empregue menos de 500 pessoas



Medidas Governamentais

– COVID-19

➢LINHAS DE CRÉDITO DISPONIBILIZADAS


