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APOIO À RETOMA PROGRESSIVA ÍNDICE

• Ter uma quebra de faturação homóloga de, pelo
menos, 25%, em que é comparado o mês anterior ao
pedido inicial ou de prorrogação com o mesmo mês do
ano anterior, ou com o mesmo mês de 2019, ou com a
média mensal dos 6 meses anteriores a esse período.

• Sendo um apoio renovável mensalmente, a quebra de
faturação é avaliada a cada mês. Por exemplo, para
aceder ao apoio em fevereiro de 2022, será comparada
a faturação de janeiro de 2022 com:

• a faturação de janeiro de 2019; ou
• a faturação de janeiro de 2021; ou
• a média de faturação de julho a dezembro de

2021.

• A partir de 1 de outubro de 2021, as empresas
beneficiárias ficam obrigadas a manter em
funcionamento a sua atividade em todos os
estabelecimentos.

REQUISITOS DE ACESSO

• As empresas podem usufruir do Apoio à Retoma
Progressiva enquanto vigorem medidas restritivas de
atividades económicas, tais como regras em matérias de
horário de funcionamento, de ocupação ou de lotação
de estabelecimentos ou eventos, bem como limitações à
circulação de pessoas no território, ou condicionamento
de acesso de turistas oriundos dos principais mercados
emissores de turistas, no âmbito da pandemia COVID-
19.

DURAÇÃO

• As empresas devem submeter o pedido através da
Segurança Social Direta.

• Os requerimentos devem ser submetidos até ao mês
seguinte àquele a que o pedido diz respeito.

REQUERIMENTO

• A redução do PNT pode ser aplicada aos trabalhadores da
empresa, bem como aos sócios-gerentes com declarações de
remuneração, registo de contribuições na segurança social e
com trabalhadores a seu cargo;

• As empresas com quebra de faturação igual ou superior a
25% e inferior a 40% podem reduzir o PNT até 33%.

• As empresas com quebra de faturação igual ou superior a
40% e inferior a 60% podem reduzir o PNT até 40%.

• As empresas com quebra de faturação igual ou superior a
60% podem reduzir o PNT até 60%.

• As empresas com quebra de faturação igual ou superior a
75% podem reduzir o PNT até:

• 100%, até ao limite de 75% dos trabalhadores ao seu
serviço;

• Em alternativa, o empregador pode reduzir o PNT até
75%, à totalidade dos trabalhadores ao seu serviço.

• As empresas podem reduzir o PNT a todos os trabalhadores ou
apenas a uma parte.

• Os sócios-gerentes só podem reduzir o seu PNT até ao limite
máximo de 60%, mesmo que a empresa tenha quebra de
faturação igual ou superior a 75%.

REDUÇÃO DO PNT
(período normal de trabalho)

• Benefício atribuído com referência aos trabalhadores
em redução de horário e apenas à compensação
retributiva (horas não trabalhadas).

• Micro, pequenas e médias empresas: dispensa de 50%.

DISPENSA PARCIAL DA TSU A CARGO DA 
EMPRESA
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APOIO À RETOMA PROGRESSIVA ÍNDICE

• O trabalhador recebe 100% da sua retribuição normal
ilíquida, até ao limite de 2115€:
• 100% das horas trabalhadas (cujo pagamento é

assegurado na totalidade pela empresa);
• 100% das horas não trabalhadas (compensação

retributiva).

• Pagamento da compensação retributiva:
• Empresa: 30% de 80% do valor das horas não

trabalhadas; ou 30% da diferença entre o valor do
salário mínimo nacional (705€) e o montante devido
pelas horas trabalhadas, consoante o que for mais
elevado;

• Segurança Social: restante.

APOIO À REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR

• Empresas com quebras de faturação iguais ou
superiores a 75% têm direito a um apoio adicional:

• a Segurança Social comparticipa ainda 35% das
horas trabalhadas;
• quando a redução do PNT seja superior a 60%, a
compensação retributiva (horas não trabalhadas) é
comparticipada a 100%;
• limite máximo da compensação retributiva (horas
não trabalhadas) + apoio adicional de 35% das horas
trabalhadas: 2115€.

APOIO ADICIONAL

• O Apoio à Retoma Progressiva não é cumulativo, nem em
simultâneo, com o Apoio Simplificado para Microempresas
ou com o novo Incentivo Extraordinário à Normalização da
Atividade Empresarial, atribuídos pelo IEFP.

• As empresas podem recorrer ao Apoio à Retoma Progressiva
assim que termine o período de concessão dos apoios do
IEFP:

• 6 meses, no caso do Apoio Simplificado e da
modalidade de 2 RMMG do novo Incentivo à
Normalização;

• 3 meses, no caso da modalidade de 1 RMMG novo
Incentivo à Normalização.

CUMULAÇÃO DE APOIOS

• Durante o período de apoio à retoma progressiva, bem
como nos 90 dias seguintes, as empresas não podem
despedir (nem iniciar os respetivos procedimentos) ao
abrigo das modalidades de despedimento coletivo,
despedimento por extinção do posto de trabalho ou por
inadaptação.

PROBIÇÃO DE DESPEDIMENTOS

• Decreto-Lei 46-A/2020, de 30 de julho, na sua redação atual

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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APOIO À RETOMA PROGRESSIVA ÍNDICE
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LAY OFF SIMPLIFICADO ÍNDICE

• Entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022,
os bares e discotecas podem optar pelo
encerramento voluntário, o que equivale a
encerramento por via legal para efeitos de acesso ao
Lay off Simplificado.

• Os sócios-gerentes com trabalhadores a cargo podem
ser abrangidos.

BENEFICIÁRIOS

• Até 31 de março de 2022.

DURAÇÃO

• Os estabelecimentos que optem pelo encerramento
voluntário devem comunicar a sua decisão à Direção-
Geral das Atividades Económicas (DGAE), com
informação sobre a data de início e fim do
encerramento, até ao dia 20 de cada mês, atestada
por declaração de contabilista certificado, sob
compromisso de honra. Esta comunicação deve ser
efetuada mensalmente, tendo como limite máximo o
dia 20 de março de 2022.

• As empresas devem submeter o pedido de Lay off
Simplificado através da Segurança Social Direta.

REQUERIMENTO

• A empresa pode optar por suspender o contrato de trabalho
dos trabalhadores ou reduzir o período normal de trabalho;

• O trabalhador tem direito à totalidade do pagamento das
horas trabalhadas (se for o caso), assegurado pela empresa;

• Tem ainda direito a uma compensação retributiva referente
às horas não trabalhadas, comparticipada pela Segurança
Social;

• Nas situações de suspensão do contrato de trabalho, a
empresa paga 30% de 2/3 do salário base ou 30% de 705€,
consoante o que for mais elevado. Assim, cabe à empresa
assegurar entre 20% a 30% do salário do trabalhador,
dependendo do valor da remuneração base;

• Nas situações de redução do horário de trabalho, a empresa
deve pagar 30% da diferença entre 2/3 do salário normal do
trabalhador (ou 705€, consoante o que for mais elevado) e o
montante devido pelas horas trabalhadas. O restante
pagamento é comparticipado pela Segurança Social;

• A compensação retributiva é aumentada no estritamente
necessário de modo a assegurar a remuneração normal
ilíquida do trabalhador até ao limite máximo de 2115€,
suportando a Segurança Social esse valor.

APOIO À REMUNERAÇÃO

• Há isenção total das contribuições sociais a cargo da
empresa (quer sobre as horas trabalhadas, quer sobre as
horas não trabalhadas), que também se aplica às
remunerações dos membros de órgãos estatutários.

DISPENSA DA TSU A CARGO DA EMPRESA

• Durante o período de Lay off Simplificado, bem como 
nos 60 dias seguintes, as empresas não podem 
despedir ao abrigo das modalidades de despedimento 
coletivo ou despedimento por extinção do posto de 
trabalho.

PROIBIÇÃO DE DESPEDIMENTOS

• Decreto-Lei 10-G/2020, de 26 de março (na sua redação 

atual)

• Decreto-Lei 6-E/2021, de 15 de janeiro (na sua redação 

atual)

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

• O Lay off Simplificado não é cumulativo, em 
simultâneo, com o Apoio à Retoma Progressiva.

CUMULAÇÃO DE APOIOS
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COMPENSAÇÃO AO AUMENTO DA RMMG ÍNDICE

• Entidades empregadoras (incluindo empresários em
nome individual) de Portugal Continental, que cumpram
as seguintes condições:

• apresentar, na declaração de remunerações
relativa ao mês de dezembro de 2021, um ou mais
trabalhadores, a tempo completo, com valor da
remuneração base declarada (código “P”) igual ou
superior à RMMG para 2021 (665€) e inferior à
RMMG para 2022 (705€);
• ter, no momento do pagamento do subsídio, a
situação tributária e contributiva regularizadas.

• A identificação das entidades empregadoras e
trabalhadores abrangidos é feita pela Segurança Social,
com base nas declarações de remunerações entregues
pelas entidades empregadoras.

• O subsídio pecuniário previsto tem o valor de:
• 112€ por trabalhador que, na declaração de
remunerações relativa ao mês de dezembro de
2021, auferia o valor da remuneração base
declarada (“código P”) equivalente à RMMG para
2021 (665€); ou
• 56€, quando a remuneração base declarada
(“código P”) se situa entre 665€ e 705€; ou
• 112€, quando a remuneração base declarada
(“código P”) se situa entre 665€ e 705€, desde que
previsto em instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho celebrado, revisto ou alterado
em 2021; e desde que, em dezembro de 2020, a
remuneração base declarada (“código P”) fosse
inferior à RMMG para 2021 (665€).

• Não são elegíveis os membros dos órgãos estatutários.

MONTANTE DO APOIOBENEFICIÁRIOS

• As empresas devem em registar-se em plataforma 
disponibilizada pelo IAPMEI a partir de 1 de fevereiro.

• O registo eletrónico deverá ser completado até 1 de 
março de 2022.

REQUERIMENTO

• Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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REFORÇAR ÍNDICE

• Micro e pequenas empresas com quebras de faturação
superiores a 40%.

• Que tenham recorrido a linhas de crédito COVID-19
sem componentes a fundo perdido.

• Subvenção pública que acompanha a capitalização
realizada pelos sócios.

• Apoio máximo de 15 mil euros a fundo perdido.

• Os sócios das empresas devem colocar montantes de
igual valor para amortizar o seu endividamento atual.

MONTANTE DO APOIOBENEFICIÁRIOS

• Aguarda regulamentação.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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FINANCIAMENTO

ÍNDICE
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RETOMAR ÍNDICE

• Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas 
por Declaração Eletrónica do IAPMEI, bem como, Small
Mid Cap e Mid Cap, ou Grandes Empresas.

BENEFICIÁRIOS

• A empresa deve contactar a instituição de crédito e
apresentar o pedido de operação.

• Os pedidos de operação são objeto de decisão inicial por
parte do banco, tendo em consideração a sua política de
risco de crédito em vigor, devendo esta ser comunicada ao
requerente no prazo de 5 dias úteis a contar da data do
pedido. Em caso de recusa da operação, bastará ao banco
dar conhecimento da sua decisão ao cliente.

• Após a aprovação da operação pelo banco, este enviará à
SGM da área geográfica da sede da empresa beneficiária,
ou à Agrogarante, os elementos necessários à análise de
risco e elegibilidade da operação pela SGM, para efeitos
de obtenção da garantia mútua.

• A decisão da SGM deve ser comunicada ao banco até ao
prazo de 10 dias úteis. A contagem dos prazos poderá ser
suspensa, com o pedido pela SGM de elementos
considerados indispensáveis para a análise da operação.

• As operações aprovadas deverão ser contratadas com a
empresa até 60 dias após a data de envio da comunicação
ao banco da aprovação da SGM.

CANDIDATURA E DECISÃO

• Até 30 de junho de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA

• Reestruturação da totalidade dos empréstimos com
moratória, com:

• extensão da maturidade das operações
(equivalente ao mais longo entre 1 ano e 50% da
maturidade remanescente da operação original,
com referência a 30 de setembro de 2021);

• aumento do período de carência (mínimo de 6
meses e máximo de 24 meses).

• Refinanciamento parcial da totalidade das operações de
crédito com moratória, quando não enquadráveis na
alínea anterior.

• Empréstimo adicional aos mecanismos previstos nas
alíneas anteriores para fazer face a necessidades de
liquidez.

• As operações de crédito a celebrar beneficiam de uma
garantia mútua, destinada a garantir até 25% das
operações elegíveis a serem reestruturadas e das
eventuais linhas de liquidez adicional e até 80% dos
créditos utilizados para refinanciar operações elegíveis.

• No caso de operações de reestruturação ou de
refinanciamento, a taxa de juro não poderá ser superior à
taxa de juro que vigorava na operação original.

• As operações objeto de reestruturação e as operações de
crédito de refinanciamento deverão manter os colaterais
e garantias, incluindo hipotecas, de que já beneficie a
operação original antes da respetiva reestruturação ou do
seu reembolso parcial.

MECANISMOS DE APOIO
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RETOMAR ÍNDICE

• Não ser considerada empresa em dificuldades a 31 de
dezembro de 2019.

• Ter, pelo menos, uma operação de crédito em
moratória contratada antes de 27 de março de 2020,
pré-COVID-19, sem garantia de uma Sociedade de
Garantia Mútua (SGM), do Fundo de Contragarantia
Mútuo (FCGM) ou do Estado.

• Não estar, à data da contratação da garantia da SGM, em
mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há
mais de 90 dias junto das instituições participantes da
Central de Responsabilidades de Risco de Crédito e não
se encontrar em situação de insolvência, ou suspensão
ou cessação de pagamentos, ou naquela data estejam já
em execução por qualquer instituição.

• Ter CAE principal que se enquadre num dos setores
mais afetados (estão incluídos todos os CAE 55 e 56,
bem como os CAE 10711 – Panificação e 10712 –
Pastelaria).

• Ter, à data da contratação da garantia da SGM, a
situação regularizada junto da Administração Fiscal e
da Segurança Social. No caso de dívidas vencidas após
março de 2020, deve ser apresentado comprovativo de
adesão subsequente a plano prestacional.

CONDIÇÕES DE ACESSO

• Apresentar quebra de faturação no 2º trimestre de 2021
face ao 2º trimestre de 2019. Como alternativa, é possível
apresentar quebra de faturação nos últimos 3 meses
disponíveis de 2021, face aos três meses homólogos de
2019 (sendo que esta última opção apenas será aplicável
se estes 3 últimos meses disponíveis de 2021
corresponderem a um período mais recente do que o 2º
trimestre de 2021).

• Apresentar um rácio de cobertura de juros em 2019 de
pelo menos 2x (utilizando-se como numerador o EBITDA)
– remete-se para os campos da IES A5017, no caso do
EBITDA, e A5022, no caso dos juros).

• Apresentar declaração emitida pela instituição de crédito,
onde deverá referir que foi obtido o parecer expresso
favorável à realização da operação de reestruturação, de
refinanciamento ou de crédito adicional para cobrir
necessidades de liquidez, conforme o caso, pela função de
gestão interna de risco da instituição de crédito.

• A instituição financeira poderá ainda propor o
enquadramento de operações de crédito em moratória de
empresas cujo volume de negócios de 2019 tenha sido
originado, em percentagem igual ou superior a 50%, a
partir de empresas dos setores mais afetados, ficando a
operação dependente de decisão da SGM.

CONDIÇÕES

• Não ser entidade com sede ou direção efetiva em países,
territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais
favorável (offshore), ou sociedades dominadas por
entidades, incluindo estruturas fiduciárias de qualquer
natureza, que tenham sede ou direção efetiva em países,
territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais
favorável, ou cujo beneficiário efetivo tenha domicílio
naqueles países, territórios ou regiões.

• Cumprir com a obrigação de registo no Registo Central do
Beneficiário Efetivo e todas as obrigações legais daí
decorrentes.

• No caso das empresas que não sejam PME e que tenham
registado um resultado líquido positivo em 2020, cumprir
os requisitos da Portaria n.º 295/2021 de 23 de julho de
2021, nomeadamente a manutenção do nível de emprego
e a proibição de despedimentos.

• Apresentar resultados positivos em 2019 ou EBITDA
positivo em dois dos últimos quatro exercícios (aplicável
a empresas com data de início de atividade em 2016 ou
anteriormente).

• Apresentar quebra de faturação igual ou superior a 15%
no ano de 2020, face ao ano de 2019.

CONDIÇÕES DE ACESSO
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DO TURISMO DE PORTUGAL

ÍNDICE

• Micro e pequenas empresas, bem como empresários
em nome individual (com ou sem contabilidade
organizada).

• CAE 55 ou 56 (entre outros).

• Microempresas: 2250 euros x nº de postos de trabalho
na empresa a 29 de fevereiro de 2020 (montante
máximo de 20 mil euros).

• Pequenas empresas: 2250 euros x nº de postos de
trabalho na empresa a 30 de novembro de 2020
(montante máximo de 30 mil euros).

• Cada empresa pode apresentar mais do que um pedido
de financiamento, desde que respeite um intervalo de 3
meses entre a data da aprovação da anterior e a data da
submissão da nova candidatura.

MONTANTE DO APOIOBENEFICIÁRIOS

• Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de março
• Despacho Normativo n.º 10/2020, de 9 de setembro
• Despacho Normativo n.º 1/2021, de 11 de janeiro
• Despacho Normativo n.º 8/2021, de 3 de março
• Despacho Normativo n.º 11/2021, de 23 de abril
• Despacho Normativo n.º 12/2021, de 27 de abril
• Despacho Normativo n.º 22/2021, de 10 de agosto

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

• Financiamento reembolsável, sem juros.

• Prazo de reembolso: 3 anos.

• Período de carência: 12 meses (os empréstimos cujo
período de carência termine até 31 de março de 2022
beneficiam da moratória que prorroga o início do
reembolso para 30 de junho de 2022).

• Reembolso em prestações trimestrais de igual
montante.

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

• Nos 3 meses completos após a aprovação do
financiamento, as empresas não podem despedir (nem
iniciar os respetivos procedimentos) ao abrigo das
modalidades de despedimento coletivo, despedimento
por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação.

PROIBIÇÃO DE DESPEDIMENTOS

• As empresas devem submeter a sua candidatura no
portal do Turismo de Portugal.

CANDIDATURA
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LINHA DE APOIO AO TURISMO 2021 ÍNDICE

• Micro, pequenas, médias e grandes empresas, com
contabilidade organizada;

• CAE 55 ou 56 (entre outros).

• Linha Específica Fundo Maneio
• Microempresas: até 250 000 euros
• Pequenas Empresas: até 750 000 euros
• Médias e Grandes Empresas: até 1 500 000 euros

• Linha Específica Investimento: até 4 500 000 euros

• Linha Específica Garantias Bancárias: montante máximo
de garantia por operação de 5 000 000 euros

MONTANTES MÁXIMOS

BENEFICIÁRIOS

• Prazo de reembolso:
• Linha Específica Fundo Maneio: até 6 anos;
• Linha Específica Investimento:

• Micro, Pequenas ou Médias Empresas: até 20
anos

• Small Mid Cap, Mid Cap ou Grandes Empresas:
até 10 anos;

• Linha Específica Garantias Bancárias: até 10 anos.

• Período de carência:
• Linha Específica Fundo Maneio: até 18 meses;
• Linha Específica Investimento: até 48 meses.

• Garantia mútua máxima: até 80%

• Taxa de juro: por acordo entre o banco e o beneficiário,
será aplicada uma modalidade de taxa de juro fixa ou
variável, acrescida de spread.

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

• Linha Específica "Apoio Turismo 2021 - Fundo
Maneio": financiamentos bancários de curto, médio e
longo prazo para operações destinadas exclusivamente
ao financiamento de necessidades de tesouraria;

• Linha Específica "Apoio Turismo 2021 – Investimento”:
financiamentos bancários de curto, médio e longo prazo
para operações destinadas a financiar investimento em
ativos fixos corpóreos e incorpóreos, que concorram
para o desenrolar da atividade da mesma;

• Linha Específica "Apoio Turismo 2021 – Garantias
bancárias”: garantias bancárias prestadas a favor de
terceiras entidades, nacionais ou estrangeiras, que
assegurem a boa execução de investimentos ou de
eventos, ou o cumprimento de obrigações de
pagamento.

LINHAS ESPECÍFICAS

• As empresas devem contactar uma instituição de crédito
aderente.

CANDIDATURA

• Possuir situação económico-financeira equilibrada.
• Ter a situação regularizada junto da Administração

Fiscal, da Segurança Social, do Turismo de Portugal e
do Sistema Financeiro
• Não ser considerada entidade enquadrável nas alíneas

seguintes:
• entidades com sede ou direção efetiva em

países, territórios ou regiões com regime fiscal
claramente mais favorável;

• sociedades que sejam dominadas por entidades
que tenham sede ou direção efetiva em países,
territórios ou regiões com regime fiscal
claramente mais favorável, ou cujo beneficiário
efetivo tenha domicílio naqueles países,
territórios ou regiões.

• Cumprir com a obrigação de registo no Registo Central
do Beneficiário Efetivo.
• Não estar sujeita a processo de insolvência nem

preencha os critérios, nos termos legais, para ficar
sujeita a processo de insolvência.

CONDIÇÕES DE ACESSO
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LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19: MÉDIAS 
E GRANDES EMPRESAS DO TURISMO ÍNDICE

• Médias e grandes empresas, bem como Small Mid Cap
e Mid Cap.

• CAE 55 ou 56 (entre outros).

• Não ser considerada empresa em dificuldades a 31 de
dezembro de 2019.

• Não ter incidentes não regularizados junto do Sistema
Bancário e do Sistema de Garantia Mútua.

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

• Não ser considerada entidade enquadrável nas alíneas
seguintes:

• entidades com sede ou direção efetiva em
países, territórios ou regiões com regime fiscal
claramente mais favorável;

• sociedades que sejam dominadas por entidades
que tenham sede ou direção efetiva em países,
territórios ou regiões com regime fiscal
claramente mais favorável, ou cujo beneficiário
efetivo tenha domicílio naqueles países,
territórios ou regiões.

• Cumprir com a obrigação de registo no Registo Central
do Beneficiário Efetivo.

• Ter quebra de faturação de, pelo menos, 25% em 2020
face ao ano anterior; ou, no caso de empresas que
iniciaram atividade no ano de 2019, face à média mensal
do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de
2020, considerando apenas os meses civis completos.

CONDIÇÕES DE ACESSOBENEFICIÁRIOS

MONTANTE DO APOIO

• Prazo de reembolso: até 6 anos.

• Período de carência: até 18 meses.

• Taxa de juro: por acordo entre o banco e o beneficiário,
será aplicada uma modalidade de taxa de juro fixa ou
variável, acrescida de spread.

• Garantia mútua máxima: até 80%.

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

• As empresas devem contactar uma instituição de crédito
aderente e apresentar o pedido de financiamento.

CANDIDATURA

• 4 mil euros por cada posto de trabalho, comprovado
através da última folha de remunerações.

• 20% do empréstimo pode ser convertido em subvenção
não reembolsável, caso a empresa não proceda a
despedimentos (nem inicie os respetivos
procedimentos) ao abrigo das modalidades de
despedimento coletivo, despedimento por extinção do
posto de trabalho ou por inadaptação, durante o
primeiro ano após a data de contratação da operação

• Até 30 de junho de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA
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LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19: MÉDIAS, 
SMALL MID CAPS E MID CAPS ÍNDICE

• Médias empresas, bem como Small Mid Cap e Mid Cap.

• Não ser considerada empresa em dificuldades a 31 de
dezembro de 2019.

• Não ter incidentes não regularizados junto do Sistema
Bancário e do Sistema de Garantia Mútua.

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

• Não ser considerada entidade enquadrável nas alíneas
seguintes:

• entidades com sede ou direção efetiva em
países, territórios ou regiões com regime fiscal
claramente mais favorável;

• sociedades que sejam dominadas por entidades
que tenham sede ou direção efetiva em países,
territórios ou regiões com regime fiscal
claramente mais favorável, ou cujo beneficiário
efetivo tenha domicílio naqueles países,
territórios ou regiões.

• Cumprir com a obrigação de registo no Registo Central
do Beneficiário Efetivo.

• Apresentar uma situação líquida positiva no último
balanço aprovado

• Apresentar uma quebra da faturação, relativa à média
mensal de faturação no período de março a maio de
2020, comparando com a média mensal de faturação
dos dois meses anteriores a esse período, ou face à
média mensal de faturação no período homólogo do
ano anterior

CONDIÇÕES DE ACESSOBENEFICIÁRIOS

• Prazo de reembolso: até 6 anos.

• Período de carência: até 18 meses.

• Taxa de juro: por acordo entre o banco e o beneficiário,
será aplicada uma modalidade de taxa de juro fixa ou
variável, acrescida de spread.

• Garantia mútua máxima: até 80%.

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

• As empresas devem contactar uma instituição de crédito
aderente e apresentar o pedido de financiamento.

CANDIDATURA

• Até 30 de junho de 2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA

• Manter os postos de trabalho permanentes pelo prazo
de 6 meses desde a data da contratação, face ao
comprovado número desses postos à data da
contratação.

OBRIGAÇÕES
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PROGRAMA DE RECAPITALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA

ÍNDICE

• Empresas não financeiras estratégicas viáveis.

• Ser empresa legalmente constituída à data de
concretização da operação;

• Terem um Plano de Negócios adequado às condições
macroeconómicas atuais, que sustentem a viabilidade
operacional e financeira da empresa no médio/longo
prazo após a realização do investimento. Ter a situação
contributiva e tributária regularizada perante a
Administração Fiscal e a Segurança Social;

• Possuir, ou poder assegurar até à aprovação da
candidatura, os meios técnicos, físicos e financeiros e os
recursos humanos necessários ao desenvolvimento da
operação ou projeto de investimento;

• Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no
âmbito dos financiamentos por Fundos Europeus;
• Dispor de contabilidade organizada;
• Aceitar ser auditada pela entidade de auditoria do

Estado-Membro, pela Comissão Europeia, pelo Tribunal
de Contas Europeu, bem como pela autoridade nacional
de certificação;

• Cumprir com a obrigação de registo no Registo Central
do Beneficiário Efetivo;

• Estar, de acordo com a aplicabilidade à sua atividade
operacional e volume de negócios, em situação de
cumprimento da legislação nacional e europeia, em
particular a legislação ambiental.

CONDIÇÕES DE ACESSOBENEFICIÁRIOS

• Até 10 anos

DURAÇÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO

• As candidaturas deverão ser submetidas, totalmente
instruídas, para o endereço de email
fdcr@bpfomento.pt

CANDIDATURA

• Investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência a
par com investidores privados.

• Instrumentos de capital, incluindo ações ordinárias ou
preferenciais, com os investidores a adquirir, no
momento do investimento inicial, participações
inferiores a 50% do capital social ou dos direitos de voto
da empresa investida; e/ou

• Instrumentos de quase-capital, incluindo obrigações
convertíveis ou outros instrumentos híbridos, tais como
empréstimos participativos (disponibilização de capital
em troca de participação nos resultados da empresa).

POLÍTICA DE INVESTIMENTO • Até 31 de dezembro de 2022

PERÍODO DE INVESTIMENTO

mailto:fdcr@bpfomento.pt

