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Linha de Apoio à Economia COVID-19: Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo 

Abertura de Candidaturas: 18 de janeiro de 2021 

Dotação global 

€1.050.000.000 

Finalidade 

Apoiar o emprego e a manutenção dos postos de trabalho de dois sectores fortemente afetados 

pela pandemia: o da indústria e o do turismo. 

Beneficiários 

Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), incluindo empresários em nome individual (ENI), bem 

como, Small Mid Cap e Mid Cap, em qualquer dos casos com atividade em território nacional 

continental, que desenvolvam atividade nas listas de CAE detalhadas na ficha técnica e cumpram 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

 não eram consideradas como empresas em dificuldades a 31 de dezembro de 2019, 

resultando as dificuldades atuais do agravamento das condições económicas no seguimento 

da epidemia COVID-19; 

 não apresentam incidentes não regularizados junto da Banca, do BPF ou de entidades 

participadas, à data da emissão de contratação; 

 tenham, à data do financiamento, a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da 

Segurança Social ou no caso de dívidas vencidas após março de 2020, é garantido acesso ao 

financiamento, sob condição de adesão subsequente a plano prestacional; 
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 não sejam consideradas entidades com sede ou direção efetiva em países, territórios ou 

regiões com regime fiscal claramente mais favorável (offshore), ou sociedades dominadas 

 por entidades, incluindo estruturas fiduciárias de qualquer natureza, que tenham sede ou 

direção efetiva em países, territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais 

favorável; 

 cumpram com um rácio de Intensidade das Exportações a 2019 de, pelo menos, 20%; 

 cumpram com a obrigação de registo no Registo Central do Beneficiário Efetivo. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Manuela Folhadela 

Departamento Jurídico  

manuela.folhadela@anivec.com 

Tel : + 351 22 616 54 72/70 

www.anivec.com 

https://www.facebook.com/ANIVEC.APIV 
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