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Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Empresas 

a) Sede e actividade em Portugal 

b) Classificada como micro, pequena ou média empresa 

c) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento há mais de 90 dias 

d) Situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Segurança Social 

 

Particulares 

a) Mutuários de crédito para habitação própria permanente 

b) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento há mais de 90 dias 

c) Situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Segurança Social 

d) Estejam em situação de: 

a. Isolamento profilático 

b. Doença 

c. Prestem assistência a filhos ou netos (conforme Decreto-Lei nº 10-A/2020) 

d. Tenham sido colocados em redução do período normal de trabalho 

e. Suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial 

f. Situação de desemprego registado no IEFP  

g. Trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário redução da atividade 

económica de trabalhador independente (conforme art. 26º do Decreto-Lei nº 

10-A/2020) 

h. Trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido 

objeto de encerramento determinado durante o período de estado de 

emergência, nos termos do art. 7º Decreto nº 2-A/2020 

 

Empresários em Nome Individual (ENI), Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

Associações sem fins lucrativos e demais entidades da economia social 

a) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento há mais de 90 dias 

b) Situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Segurança Social 

 

 

MORATÓRIA 

As entidades beneficiárias usufruem das seguintes medidas de apoio às suas exposições 

creditícias contratadas junto das instituições (até 30 setembro 2020): 
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a) Proibição de revogação, total ou parcial, de linha de crédito contratadas e 

empréstimos concedidos, nos montantes contratados 

b) Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da presente medida, de 

todos os créditos com pagamento de capital no final do contrato 

c) Suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelar de capital ou com 

vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias 

 

A extensão do prazo de pagamento de capital (até 30 setembro 2020), rendas, juros, 

comissões e demais encargos referidos em b) e c) não dá origem a qualquer: 

a) Incumprimento contratual 

b) Ativação de cláusulas de vencimento antecipado 

c) Suspensão de vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação, que 

serão capitalizados no valor do empréstimo com referência ao momento em que são 

devidos à taxa do contrato em vigor, 

d) Ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas entidades beneficiárias das 

medidas ou por terceiros 

 

ACESSO À MORATÓRIA 

1. Os beneficiários remetem, por meio físico ou por meio eletrónico, à CCAM de Mafra 

uma declaração de adesão à aplicação da moratória, no caso das pessoas singulares e 

dos ENI, assinada pelo mutuário e, no caso das empresas, Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e Associações sem fins lucrativos, assinada pelos seus 

representantes legais.  

2. A declaração é acompanhada da documentação comprovativa da regularidade 

respetiva situação tributária e contributiva (Situação regularizada junto da Autoridade 

Tributária e Segurança Social) 

3. A CCAM de Mafra aplica as medidas de proteção no prazo máximo de 5 dias úteis após 

a receção da declaração e das certidões de não dívida, com efeitos à data de entrega 

da declaração, salvo se a situação do beneficiário perante a Autoridade Tributária e 

Segurança Social não esteja regularizada. 

4. Caso o beneficiário não tenha condições de acesso, a CCAM de Mafra deve informá-lo 

no prazo máximo de 3 dias úteis, mediante o envio de comunicação através do mesmo 

meio que foi utilizado pela entidade beneficiária para remeter a declaração de adesão 

à aplicação da moratória. 

 

ACESSO INDEVIDO 

As entidades beneficiárias que acederem às medidas de apoio previstas não preenchendo 

os pressupostos para o efeito, bem como as pessoas que subscrevam a documentação 
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requerida para esses efeitos, são responsáveis pelos dados que venham a ocorrer pelas 

falsas declarações, bem como pelos custos incorridos com a aplicação das referidas 

medidas excecionais, sem prejuízo de outro tipo de responsabilidade gerada pela conduta, 

nomeadamente criminal 

 

REPORTE DE INFORMAÇÃO 

As exposições abrangidas pela moratória são comunicadas à Central de Responsabilidades 

de Crédito  

 

 

 


