Nota Explicativa
COVID-19
Moratória do Estado para Crédito Empresas
_______________________________________________________________________________
Moratória do Estado para Crédito Empresas
Enquadramento
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março na sua versão consolidada que estabelece um
conjunto de medidas excecionais de apoio e proteção dos créditos das:
✓ famílias,
✓ empresas,
✓ instituições particulares de solidariedade social,
✓ associações sem fins lucrativos,
✓ entidades da economia social,
Por força dos impactos económicos e financeiros da contração da atividade económica
decorrente da pandemia da doença COVID-19.
Este regime terminou a 30 de setembro de 2021.

Já não é possível aderir às medidas da moratória.
Benefícios da Moratória
Empresas cuja atividade principal Não esteja abrangida pela lista de CAE’s constante na
Nota Explicativa:
Carência de Capital e Juros até 31 de março de 2021, durante este período, os juros, apesar
de não serem pagos, serão contabilizados pelo Banco e acrescidos ao capital em dívida.
A partir de 1 de abril de 2021, a carência é exclusivamente de reembolso de capital.
Empresas cuja atividade principal esteja abrangida pela lista de CAE’s constante na Nota
Explicativa:
Carência de capital, juros, comissões e outros encargos até à data fim de moratória, durante
este período, os juros, apesar de não serem pagos, serão contabilizados pelo Banco e
acrescidos ao capital em dívida.
Extensão automática do vencimento dos seus créditos, pelo período de 12 meses, além da
extensão do período da moratória.
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Findo o período da Moratória, é retomado o pagamento das prestações (capital e juros).
Isolando efeitos da variação da taxa de juro, o valor da prestação subsequente à Moratória
será superior ao valor anterior, uma vez que o capital em dívida sofreu um acréscimo
correspondente aos juros capitalizados.
As garantias associadas a estes contratos de crédito, serão automaticamente estendidas por
período igual ao da prorrogação do prazo.

Cessação dos Efeitos da Moratória
Estas medidas de apoio cessam caso as Empresas beneficiárias efetuem:
✓ Distribuição de lucros, sob qualquer forma;
✓ O reembolso de créditos aos sócios, e
✓ A aquisição de ações ou quotas próprias, por parte das mesmas.

Cessação da Extensão adicional de 12 meses (nos casos em que se aplique)
A extensão automática do vencimento dos créditos, pelo período de 12 meses, que acresce
ao período em que esses créditos foram diferidos por efeitos da Moratória, cessa
imediatamente:
✓ Em caso de incumprimento, por parte da Empresa, de qualquer obrigação
pecuniária perante qualquer instituição; ou
✓ Em caso de execução, por terceiro, de qualquer obrigação pecuniária da Empresa
beneficiária ou em caso de arresto ou qualquer ato de apreensão judicial dos bens da
referida Empresa

Oposição ou Cancelamento do Período da Moratória
As Empresas podem a qualquer momento solicitar o fim dos efeitos da Moratória, devendo,
para o efeito, comunicar essa intenção ao Banco no prazo mínimo de 30 dias anteriores à
data de produção de efeitos pretendida.
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CAEs dos Sectores mais afetados pelo impacto económico da pandemia da doença
COVID-19
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