
1 
 

 

 

 

 

 

 

NOVAS LINHAS DE CRÉDITO 

 

 RESTAURAÇÃO E SIMILARES – 600 MILHÕES € 

o 270 milhões são destinados a micro e pequenas empresas; 

o 321 milhões para Médias Empresas e Small Mid Cap (até 500 postos trabalho); 

o 9 milhões Mid Cap (até 3.000 postos trabalho); 

o Financiamentos máximos por empresa: 

• Micro Empresas: 50.000€ 

• Pequenas Empresas: 500.000€ 

• Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps: 1.500.000€ 

 

 ALOJAMENTO TURÍSTICO – 900 MILHÕES € 

o 300 milhões destinam-se a micro e pequenas empresas; 

o 600 milhões para Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap; 

o Financiamentos máximos por empresa: 

• Micro Empresas: 50.000€ 

• Pequenas Empresas: 500.000€ 

• Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps: 1.500.000€ 

 

 AGÊNCIAS DE VIAGEM, ANIMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS 

SIMILARES – 200 MILHÕES €  

o 75 milhões destinam-se a micro e pequenas empresas; 

o 125 milhões às restantes empresas. 

 

 SETOR DA INDÚSTRIA, TÊXTIL, VESTUÁRIO, CALÇADO, INDÚSTRIAS EXTRATIVAS E 

MADEIRA – 1,3 MIL MILHÕES € 

o 400 milhões destinam-se a micro e pequenas empresas; 

o 900 milhões para Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap. 

 

 Terão período de carência até ao final do ano, e um prazo de pagamento de 4 anos 

 

 Para além destas novas linhas anunciadas, ainda irá ser anunciada a linha dos 60 milhões 

de euros para as micro empresas do Turismo; 

 A Linha de Crédito Capitalizar COVID-19 continua em vigor, e será objeto de revisão das 

condições, a divulgar nos próximos dias; 

 Na área do apoio à Tesouraria, ainda há as medidas do Portugal 2020 de agilização de 

pagamentos  

NOVAS MEDIDAS COVID-19 
Linhas de Crédito 
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PAGAMENTOS COM CARTÕES 

 

 

 ELIMINAÇÃO DAS TAXAS MÍNIMAS COBRADAS AOS COMERCIANTES NOS 

PAGAMENTOS POR POS 

o Foi anunciado pelo Ministro das Finanças, que os principais Bancos (não se sabe 

ainda quais), vão eliminar as taxas mínimas cobradas aos comerciantes nos 

pagamentos por POS; 

o A taxa mínima diz respeito ao valor mínimo que é pago, quando numa 

determinada transação, a taxa aplicada ao valor da venda faz com que a 

comissão seja inferior a essa taxa mínima; 

o Exemplo: Uma empresa tem contratualizado uma taxa de aceitação de 

pagamento do cartão de débito de 0,8% e uma taxa mínima de 0,05€ (cinco 

cêntimos) por transação. Quer isto dizer que, se eu tiver um consumo de 3€ e 

pagar com cartão, a aplicação dos 0,8% origina uma comissão de 0,02€ (dois 

cêntimos), e por ser abaixo da taxa mínima, a empresa vai ter que pagar os 0,05€. 

O que está a ser eliminado é a imposição da taxa mínima, ou seja, em vez de ter 

que pagar os 0,05€ quando a comissão é abaixo, é mesmo só o que resultar da 

aplicação da taxa por transação. Por este motivo vimos os nossos empresários a 

exigir um valor mínimo para pagamento com cartão. 

 

 

 PAGAMENTOS POR CONTACTLESS SEM NECESSÍDADE DE CÓDIGO 

o Ainda no que se refere aos pagamentos, será ainda aumentado o limite máximo 

para as operações com cartão contactless, que deverá passar para 30€; 

o Quer isto dizer que, nos pagamentos com cartões até 30€, não será necessário 

introduzir o código, o cliente apenas tem que aproximar o cartão ao TPA. 

 

 

 

 Apesar de se manter a possibilidade de pagamento através de notas e moedas, alerta o 

Governo que é desejável que o pagamento em numerário se reduza ao mínimo 

indispensável. 
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