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Nova Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar 

 

CANDIDATURAS ABERTAS  

 

PORTO, 1 de outubro de 2021 — Estão abertas, desde o final da manhã de ontem, as candidaturas à nova Linha de 

Apoio à Recuperação Económica – Retomar, criada com o objetivo de apoiar as empresas mais afetadas pela 

pandemia que, terminada a moratória, não estejam em condições de retomar imediatamente as suas obrigações de 

pagamento. 

Recorde-se que esta linha de apoio, desenvolvida tendo em consideração as necessidades das empresas que 

necessitam de reestruturar o seu capital, procurando dar-lhes proteção e poder na negociação com os seus credores, 

se destina a empresas de qualquer dimensão, que desenvolvam, em território nacional, atividade principal num dos 

setores mais afetados pela pandemia de COVID-19 e que cumpram cumulativamente as condições e os requisitos 

de acesso à Linha. 

Com um prazo máximo de operação de até 8 anos (ou de até 10 anos, no caso de micro e pequenas empresas), 

incluindo um máximo de 24 meses de carência de capital, a Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar 

será executada através de três mecanismos: reestruturação da totalidade dos empréstimos em moratória; 

refinanciamento parcial da totalidade das operações de crédito em moratória; e empréstimo com garantia para cobertura 

de necessidades de liquidez adicional. 

 

Sobre o Banco Português de Fomento 

O Banco Português de Fomento tem como missão apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal, através da criação e 

disponibilização de soluções inovadoras, competitivas e adequadas às necessidades e desafios do ecossistema empresarial, 

potenciando a capacidade empreendedora, o investimento e a criação de emprego, e promovendo a sustentabilidade e a coesão 

económica, social e territorial do país. 

Para mais informações, por favor contacte: 

Cunha Vaz & Associados 

Margarida Rosário | mr@cunhavaz.com | +351 917 912 634  

Maria João Quintela | mjq@cunhavaz.com | +351 927 638 943 
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