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COVID-19  

 Três apoios, um único objetivo: ajudar quem ajuda 

 

Conta Acordo, Seguro Voluntários por Todos, Linhas de Crédito específicas 

  

Vivemos tempos exigentes, novos para todos nós, e o Banco Montepio quer estar, como sempre, ao 

lado das instituições do setor social para minimizar o impacto causado pela COVID-19. Para isso, 

reforçámos os produtos e serviços que a sua instituição e as suas associadas precisam para assegurar 

as necessidades do dia-a-dia. 

 

Conta Acordo 

Uma facilidade de descoberto para assegurar as necessidades de tesouraria que possam surgir antes 

do recebimento dos fundos estatais.  

 

    

 

Plafond 

sempre disponível 

Flexibilidade  

de pagamento,  

prazo indeterminado 

e preçário único 

Utilização e reposição 

do crédito utilizado em 

qualquer momento, de 

forma automática 

Montantes mínimo de 

200€ e valor máximo até 

100% do subsídio 

recebido mensalmente 

 

 
Seguro Voluntários por Todos 

Um seguro de acidentes pessoais, com condições especiais de subscrição, diferentes coberturas e 

prazos – disponibilizado pelo Banco Montepio em conjunto com a Lusitania Seguros – para os 

voluntários que desenvolvem ações de apoio no âmbito da pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linhas de Crédito COVID-19 

Específicas para apoiar as instituições impactadas na sequência do surto COVID-19, que necessitam 

de apoio de tesouraria e/ou de fundo maneio. Linha de curto prazo, com maturidade até seis meses, 

própria do Banco Montepio e linhas protocoladas com a PME Investimentos.  

 

 

Estamos, como sempre, disponíveis para analisar as necessidades específicas da sua instituição e, 

em conjunto, encontrar a solução que melhor se adequa à sua realidade. 

 

Para mais informações, contacte o gestor da área da Economia Social, envie um e-mail para a Direção 

da Economia Social e do Setor Público dcessp@montepio.pt ou visite-nos em bancomontepio.pt. 

 

O Banco Montepio está há 176 anos ao lado das famílias, das empresas e das instituições da 

Economia Social, e neste momento, não será diferente. Por si. Por todos. 
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