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MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – MORATÓRIAS DE 

CRÉDITOS  

 

Consciente do impacto que o surto COVID-19 pode ter em matéria de crédito à habitação, o 

Governo institui uma moratória dos créditos perante instituições financeiras. Pretende-se, com 

esta medida, apoiar famílias e empresas num contexto adverso de quebra acentuada de 

rendimentos. 

1. Qual é o objetivo da moratória? 

A moratória tem como objetivo proteger famílias portuguesas, em matéria de crédito à 

habitação, e as empresas que estão a registar quebras nos negócios devido ao surto Covid-19, 

permitindo que estas adiem o pagamento das suas responsabilidades perante as instituições 

financeiras durante este período. 

Com esta medida, o Governo pretende garantir a continuidade do financiamento às famílias e 

empresas e prevenir eventuais incumprimentos resultantes da quebra inesperada de 

rendimentos. 

 

2. Quanto tempo dura a moratória? 

O prazo de vigência da moratória é prorrogado de forma genérica até 30 de setembro de 2021.  

As entidades beneficiárias que tenham aderido à moratória ficam automaticamente abrangidas 

pelo período adicional. As entidades beneficiárias podem beneficiar por período inferior à 

duração da moratória, devendo, para o efeito, comunicar essa intenção à instituição no prazo 

mínimo de 30 dias anteriores à data em que pretendem fazer cessar os respetivos efeitos. 

 

3. Existe alguma prorrogação do apoio? 

 As entidades beneficiárias a que se refere o ponto 2, beneficiam da prorrogação suplementar 

dessas medidas desde 1 de outubro até 31 de dezembro de 2021, exclusivamente no que se 

refere à suspensão do reembolso de capital, desde que sejam contraparte das seguintes 

operações de crédito: 

a) Operações previstas no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 

de março na sua atual redação; 

 

b) Operações contratadas pelas entidades beneficiárias cuja atividade principal 

esteja abrangida pela lista de CAE constante do anexo do Decreto -Lei n.º 10 -

J/2020, de 26 de março na sua atual redação. 
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As entidades beneficiárias a que se refere o artigo 5.º -C do Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 

de março na sua atual redação, beneficiam da prorrogação suplementar dessas medidas desde 

a data em que as mesmas cessariam até 31 de dezembro de 2021, exclusivamente no que se 

refere à suspensão do reembolso de capital, desde que sejam contraparte das seguintes 

operações de crédito:  

a) Operações previstas no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, de 26 

de março na sua atual redação;  

 

b) Operações contratadas pelas entidades beneficiárias cuja atividade principal 

esteja abrangida pela lista de CAE constante do anexo do Decreto -Lei n.º 10 -

J/2020, de 26 de março na sua atual redação. 

A prorrogação prevista abrange todos os elementos associados aos contratos abrangidos pelas 

medidas de apoio, incluindo o disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 10 -J/2020, 

de 26 de março na sua atual redação. 

As entidades que pretendam beneficiar da prorrogação prevista devem comunicar às 

instituições esse facto no prazo mínimo de 20 dias anteriores à data de cessação da medida de 

apoio de que beneficiam 

 

4. A quem se destina a moratória? 

A moratória destina-se a pessoas singulares, empresários em nome individual (ENI), instituições 

particulares de solidariedade social (IPSS), associações sem fins lucrativos, demais entidades da 

economia social (exceto aquelas que reúnam os requisitos previstos no artigo 136.º do Código 

das Associações Mutualistas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto), 

Pequenas e Médias Empresas (PME) e outras empresas do sector não financeiro. 

 

5. Quais as condições de acesso a este regime? 

Beneficiam destas medidas as empresas que preencham cumulativamente as seguintes 

condições: 

a) Tenham sede e exerçam a sua atividade económica em Portugal; 

b) Sejam classificadas como microempresas, pequenas ou médias empresas de acordo 

com a Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003; 

c) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações 

pecuniárias há mais de 90 dias junto da instituição ou estando não cumpram o critério 

de materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2019 e no Regulamento 

(UE) 2018/1845 do Banco Central Europeu, de 21 de novembro de 2018, e não se 

encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessação de pagamentos, ou 

naquela data estejam já em execução por qualquer uma das instituições;  

d) Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da 

Segurança Social, na aceção, respetivamente, do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário e do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social, não relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas 

constituídas no mês de março de 2020. 
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Beneficiam igualmente destas medidas as pessoas singulares que, a 26 de março de 2020, 

preencham as seguintes condições: 

a) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações 

pecuniárias há mais de 90 dias junto da instituição ou estando não cumpram o critério 

de materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2019 e no Regulamento 

(UE) 2018/1845 do Banco Central Europeu, de 21 de novembro de 2018, e não se 

encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessação de pagamentos, ou 

naquela data estejam já em execução por qualquer uma das instituições;  

b) Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da 

Segurança Social, na aceção, respetivamente, do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário e do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social, não relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas 

constituídas no mês de março de 2020; 

c) Tenham ou não residência em Portugal; 

d) Estejam, ou façam parte de um agregado familiar em que, pelo menos, um dos seus 

membros esteja, numa das seguintes situações:  

i. Situação de isolamento profilático ou de doença, conforme estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;  

ii. Prestação de assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;  

iii. Redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, 

em virtude de crise empresarial;  

iv. Situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I. P.; 

v. Trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade 

económica de trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;  

vi. Trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido 

objeto de encerramento determinado durante o período de estado de 

emergência ou durante a situação de calamidade por imposição legal ou 

administrativa; ou  

vii. Quebra temporária de rendimentos de, pelo menos, 20 % do rendimento global 

do respetivo agregado familiar em consequência da pandemia da doença 

COVID-19.  

 

Beneficiam, ainda, das medidas os empresários em nome individual bem como as instituições 

particulares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos e as demais entidades da 

economia social, exceto aquelas que reúnam os requisitos previstos no artigo 136.º do Código 

das Associações Mutualistas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, 

que, a 26 de março de 2020, preencham as seguintes condições: 

a) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações 

pecuniárias há mais de 90 dias junto da instituição ou estando não cumpram o critério 

de materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2019 e no Regulamento 

(UE) 2018/1845 do Banco Central Europeu, de 21 de novembro de 2018, e não se 
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encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessação de pagamentos, ou 

naquela data estejam já em execução por qualquer uma das instituições;  

b) Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da 

Segurança Social, na aceção, respetivamente, do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário e do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social, não relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas 

constituídas no mês de março de 2020; 

c) Tenham domicílio ou sede em Portugal. 

 

Beneficiam, ainda, das medidas as demais empresas independentemente da sua dimensão 

(excluindo as que integrem o setor financeiro), que, a 26 de março de 2020, preencham as 

seguintes condições: 

a) Tenham sede e exerçam a sua atividade económica em Portugal; 

b) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações 

pecuniárias há mais de 90 dias junto da instituição ou estando não cumpram o critério 

de materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2019 e no Regulamento 

(UE) 2018/1845 do Banco Central Europeu, de 21 de novembro de 2018, e não se 

encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessação de pagamentos, ou 

naquela data estejam já em execução por qualquer uma das instituições;  

c) Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da 

Segurança Social, na aceção, respetivamente, do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário e do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social, não relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas 

constituídas no mês de março de 2020. 

  

6. Quais são os créditos e operações abrangidas? 

O regime aplica-se ao crédito concedido por instituições financeiras a clientes abrangidos pela 

moratória. 

No caso das pessoas singulares estão abrangidos todos os contratos de crédito hipotecário, bem 

como a locação financeira de imóveis destinados à habitação; e ainda o crédito aos 

consumidores, nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 junho, na sua redação atual, para 

educação, incluindo para formação académica e profissional.  

Para os ENI (Empresários em Nome Individual), IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade 

Social), associações sem fins lucrativos, demais entidades da economia social, PME (Pequenas 

e Médias Empresas) e outras empresas do setor não financeiro, o regime abrange os 

empréstimos contraídos bem como outras operações de crédito essenciais à atividade das 

empresas, incluindo leasing e factoring. São apenas exceção os créditos para aquisição de 

valores mobiliários ou aquisição de posições noutros instrumentos financeiros; os créditos 

concedidos a beneficiários de regimes, subvenções ou benefícios, designadamente fiscais, para 

fixação de sede ou residência em Portugal, incluindo para atividade de investimento (exceto 

Programa Regressar); e os créditos concedidos a estas entidades para utilização individual 

através de cartões de crédito. 
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7. O que acontecerá aos pagamentos dos empréstimos/financiamentos após o período 

da moratória? As prestações serão mais elevadas? O prazo do empréstimo será 

alargado? 

As prestações (de capital/juros) abrangidas pela moratória serão estendidas por um período 

igual ao da vigência da medida. Os juros vencidos durante a moratória, bem como os restantes 

encargos, serão capitalizados e incluídos no montante em dívida, indo o valor da prestação a 

pagar até ao final do contrato ser ajustada em conformidade. 

  

8. É possível aceder parcialmente a este regime, pagando parte das prestações? 

Sim. Pode pedir que apenas os reembolsos de capital, ou parte destes, sejam suspensos. 

  

9. Como será feita a supervisão do regime? 

O Banco de Portugal é a entidade responsável pela supervisão e fiscalização do regime. 

  

10. Está previsto algum regime sancionatório? 

O acesso indevido à moratória está sujeito às consequências legais atualmente previstas. 

Essas consequências são de caráter civil (nomeadamente a obrigação de indemnizar pelos danos 

e custos incorridos) e eventualmente criminal. 

  

  

 Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março; 

 Lei n.º 8/2020, de 10 de abril; 

 Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho; 

 Decreto-Lei n.º 78-A/2020, 29 de setembro; 

 Decreto-Lei n.º 107/2020, de 31 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 63/2021, de 28 de julho; 

 Lei n.º 50/2021, de 30 de junho. 
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