
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 ou pretende aderir a esta medida de 
apoio às empresas.

ABC das Moratórias para Empresas

É uma solução que garante a continuidade das linhas de crédito contratadas e a 
prorrogação ou suspensão dos créditos por um determinado período de tempo.

O que é uma moratória de crédito?

A evolução das moratórias

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

Março de 2020

As moratórias públicas foram 
estendidas automaticamente 
até 31 de março de 2021.

Junho de 2020

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

Setembro de 2020

Só para créditos 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

Como pedir a nova moratória?

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

Se já beneficiou da moratória do Estado e saiu, pode 
aderir à nova moratória pública através da Linha de Apoio à 
Moratória (+351 217807125). Ao prazo de 9 meses será 
deduzido o prazo decorrido na moratória anterior.

Podem pedir a nova moratória:

• Empresários em Nome Individual (ENI);

• Micro, pequenas e médias empresas;

• Empresas de qualquer dimensão desde que não 
pertençam ao setor financeiro;

• Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Quem pode pedir?

Passo a passo para aderir à Moratória

• Não ter aderido à moratória em 2020 ou ter aderido e 
saído;

• Ter sede e exercer atividade em Portugal;

• Não ter prestações do crédito em atraso há mais de 3 
meses; ou tendo mais de 3 prestações em atraso, o valor 
em dívida não for material nos termos da lei;

• 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 e 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 até 31 de março de 2021.

Até quando é possível aderir?

• Para Empresários em Nome Individual (ENI): o próprio.

• Para empresas e IPSS os representantes legais, como o 
sócio-gerente.

Quem deve fazer o pedido da moratória? Além dos dados da empresa, deve entregar: 
• Declaração de Situação de Não Dívida ao Estado e à 
Segurança Social; ou

• Certidão de processo negocial de regularização; ou 

• Comprovativo do pedido de regularização de situação 
enviado.

Quais os documentos necessários para aderir?

Leia atentamente toda a 
informação e escolha a 
opção Capital ou Capital + 
Juros

Carregue as declarações de 
não dívida ao Estado e à 
Segurança Social

Faça login no NetBanco

1 2 3 4 5

No menu Crédito, escolha a 
opção COVID-19 | Medidas 
Excecionais

Valide a sua adesão

Se já beneficiou da moratória e saiu, pode voltar a aderir através da Linha de Apoio à Moratória (+351 217807125).

Se ainda não aderiu a nenhuma moratória, através do NetBanco Empresas:

Prazos a não esquecer

31 de março de 2021:
Data limite para aderir à nova moratória

31 de março de 2021: 
Data a partir da qual começam a ser 
cobrados juros em moratórias de 
empresas que não sejam dos setores 
mais afetados

30 de setembro de 2021: 
Data de fim da moratória pública para 
quem aderiu em 2020

31 de dezembro de 2021: 
Data de fim da moratória pública para 
quem aderiu em 2021

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 empréstimo da minha 
empresa com a moratória?

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

Posso cancelar a moratória da minha empresa?

Sim. Consulte o estado da sua moratória no 
NetBanco Empresas ou da Linha de Apoio à 
Moratória (+351 217807125).

Saiba como começar já a preparar as finanças da sua empresa para o momento em que terá de 
voltar a pagar os créditos em moratória.

Prepare o fim da moratória de crédito da sua empresa

LER ARTIGO

Posso consultar os prazos e informações sobre 
a moratória?

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

termina a 30 de setembro de 2021

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

tem duração de 9 meses

Se o CAE da sua empresa consta do anexo ao Decreto-Lei 
n.º 78-A/2020, pode beneficiar de duas vantagens:  

• Pode ficar em moratória de capital e juros até 30 de 
setembro de 2021;

• Tem acesso a uma prorrogação automática de 12 meses 
do seu contrato de crédito a 30 de setembro de 2021. Esta 
prorrogação é adicional à prorrogação já efetuada relativa 
ao período da moratória.

Se a sua empresa não está a pagar a prestação 
por inteiro, a partir de 31 de março de 2021, vão 
começar a ser cobrados juros.

Exceção: empresas dos setores mais afetados

Quando terminam as moratórias?

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

