
Disponibilizadas em março de 2020, no início da crise causada pela pandemia 
da Covid-19, as moratórias têm sido alvo de muitas alterações e prorrogações. 
Isto é o que precisa de saber se aderiu a esta medida de apoio.

ABC das Moratórias

É uma solução que permite suspender e adiar o pagamento de prestações de 
um empréstimo.

O que é uma moratória de crédito?

A evolução das moratórias

Estado cria moratória pública 
para créditos hipotecários de 
particulares e créditos de 
empresas, com duração até 
30 de setembro de 2020.

Santander complementa 
moratória do Estado com uma 
moratória privada para todos 
os créditos particulares.

Março de 2020

As moratórias do Estado 
foram estendidas 
automaticamente até 31 de 
março de 2021.

Alargado o âmbito dos 
créditos abrangidos e o 
universo de beneficiários. 

Junho de 2020

A moratória do Estado foi 
novamente estendida 
automaticamente, até 30 de 
setembro de 2021.

Setembro de 2020

Só para créditos particulares e 
de empresas que ainda não 
beneficiaram da moratória, 
aberto período de adesão à 
moratória do Estado até 31 
de março de 2021.

Dezembro de 2020

Quando terminam as moratórias?

Como pedir a nova moratória?

Quem nunca aderiu à moratória, pode aderir à nova 
moratória pública no NetBanco.

Para quem já aderiu à moratória, o prazo máximo que 
poderá beneficiar (soma dos prazos da nova e da antiga) é 
de 9 meses. Para mais informações contacte a Linha de 
Apoio às Moratórias através do 217 807 125.

Quem pode pedir?

• Ter créditos no Santander, contratados ou transferidos até 
26 de março de 2020;

• O empréstimo em causa não ter beneficiado da moratória 
em 2020 ou ter beneficiado por menos de 9 meses;

• Um dos membros do agregado familiar estar numa das 
seguintes situações:

- Redução temporária de rendimentos (pelo menos 
20%) provocada pela pandemia;
- Isolamento profilático ou doença;
- Assistência a filhos ou netos;
- Lay-off: redução do período normal de trabalho ou 
suspensão do contrato de trabalho, devido à 
pandemia;
- Desemprego, registado no IEFP;
- Trabalhador independente com redução da atividade 
económica, elegível para receber apoio extraordinário 
da Segurança Social;
- Trabalhador em atividade ou estabelecimento 
forçado a encerrar durante o período de estado de 
emergência;

• Ter o pagamento dos empréstimos “em dia” ou não ter 
prestações em atraso há mais de 3 meses até 1 de janeiro 
de 2021;

• Não estar em situação de insolvência, suspensão, 
cessação de pagamentos;

• Não ter um processo em tribunal para pagamento de 
dívida com outro banco;

• Não ter dívidas superiores a 5000€ às Finanças ou à 
Segurança Social; ou ter um processo negocial de 
regularização de situação; ou ter feito o pedido de 
regularização de situação.

Quais as condições para pedir a moratória do 
Estado?

Pode aderir à nova moratória pública até 31 de março de 
2021.

Até quando é possível aderir?

- Crédito habitação para habitação própria
- Crédito multifunções
- Leasing imobiliário para habitação própria
- Outros créditos hipotecários
- Crédito pessoal para educação

Quais os créditos abrangidos?

Esclarecemos as suas dúvidas

Não, a adesão à Moratória não tem quaisquer 
encargos associados. 

Aderir à Moratória tem custos?

Sim, em juros. Se escolheu a modalidade de 
moratória em que não paga a prestação por 
inteiro, os juros não cobrados acrescem ao capital 
em dívida. 

Vou pagar mais pelo meu empréstimo com a 
moratória?  

Sim. Pode cancelar, isto é, sair da moratória. 
Deve fazê-lo através do NetBanco com, pelo 
menos, 30 dias de antecedência.

Posso cancelar a moratória?

Sim. Consulte o estado da sua moratória no 
NetBanco, conheça os prazos e veja com que 
contratos ainda pode aderir na nova fase.

Posso consultar os prazos e informações sobre a 
minha moratória?

Está preparado para o momento em que terá de voltar a pagar as suas prestações de 
crédito? Informe-se e prepare-se.

Prepare o seu orçamento para o fim da moratória

LER ARTIGO

? ?

• 31 de março de 2021

Para créditos habitação e outros créditos 
hipotecários:

Moratória do Santander

• duração de 12 meses (até à data limite de 30 de 
junho de 2021)

Para créditos pessoais: 

• 30 de setembro de 2021

Se aderiu à moratória pública até 30 de 
setembro de 2020:

• duração de 9 meses

Se aderir à moratória pública até 31 de 
março de 2021: 

Moratória do Estado

https://www.santander.pt/conta-em-ordem/moratoria/fim-moratoria

