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LINHA DE CRÉDITO PARA O SETOR DA PESCA 

(Linha de crédito no valor de 20 Milhões de Euros) 

 

Esta linha de crédito visa disponibilizar às empresas do setor da pesca, às organizações de 
produtores e à indústria de transformação, a custos reduzidos, os meios financeiros necessários 
à manutenção da atividade, que lhes permita a liquidação ou renegociação de dívidas, junto de 
fornecedores de fatores de produção, de instituições de crédito ou demais entidades habilitadas 
por lei à concessão de crédito. 

 

 Dotação total de 20 M€; 

 Máximo por beneficiário: € 120.000€ brutos; 

 Prazo da operação: 6 anos com carência de capital de até 12 meses; 

 Amortizável anualmente, em prestações de igual montante; 

 Utilização do empréstimo no prazo máximo de 12 meses; 

 Bonificação: 

o Volume de negócios até € 500 000: até 100 % de bonificação; 

o Volume de negócios superior a € 500 000: até 90 % de bonificação. 

 

 Estejam legal e regulamentarmente habilitadas para o exercício das atividades da pesca, 

da aquicultura, da indústria de transformação e comercialização de produtos da pesca, 

ou sejam organizações de produtores reconhecidas; 

 Estejam em atividade efetiva; 

 Tenham a sua sede social em território nacional; 

 Tenham a situação contributiva regularizada perante a Administração Tributária e a 

Segurança Social; 

 Não sejam uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 

2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão, de 16 de junho de 2014, ou que, 

embora não se encontrassem em dificuldade a 31 de dezembro de 2019, enfrentaram 

dificuldades ou entraram em dificuldades em virtude do surto da COVID-19. 

 

 

 Devem apresentar cópia das declarações de rendimentos relativas ao imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares ou das declarações a que se refere a alínea c) do n.º 

1 do artigo 117.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

ELEGIBILIDADE: 

CONDIÇÕES: 

OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS: 

 

DOCUMENTO A APRESENTAR: 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, na sua redação atual, 

consoante os casos, relativas aos dois últimos exercícios económicos. 

 

 A empresa deve contactar um dos Bancos protocolados, solicitar a documentação e 

informação necessária e apresentar o pedido de financiamento/ candidatura à Linha de 

Crédito, até 31 de dezembro de 2020. 

 

 Decreto-Lei n.º 15/2020, de 15 de abril. 

 

 

 

ACESSO AO APOIO: 

 

LEGISLAÇÃO: 

 


