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BPF LANÇA DUAS NOVAS LINHAS DE APOIO À ECONOMIA 
COVID-19 NO VALOR TOTAL DE €1.100 MILHÕES  

INDÚSTRIA, TURISMO E MONTAGEM DE EVENTOS  

SÃO AS ÁREAS DE ATIVIDADE QUE PODERÃO BENEFICIAR DO EMPRÉSTIMO 

COM POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARCIAL EM FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO  

 

[PORTO, 17 de janeiro de 2021] — O Banco Português de Fomento (BPF) abre amanhã, as candidaturas às novas 

Linhas de Apoio à Economia COVID-19, criadas com a finalidade de apoiar o emprego e a manutenção dos postos de 

trabalho de três sectores fortemente afetados pela pandemia – o da indústria, o do turismo e o da montagem de eventos. 

A Linha de Apoio à Economia COVID-19 – Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo apresenta uma 

dotação global de €1.050 milhões destinada a apoiar as empresas exportadoras da Indústria e do Turismo. Por seu 

lado, a Linha de Apoio à Economia COVID-19 – Montagem Eventos, no valor de €50 milhões, destina-se a empresas 

cujo volume de negócio em 2019, seja em pelo menos 30% proveniente de atividade no âmbito da montagem de 

eventos, seja ao nível das infraestruturas ou do audiovisual. 

Ambas as linhas estão disponíveis para Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), incluindo empresários em nome 

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

continental, com um prazo máximo de operação de até 6 anos, incluindo 12 meses de carência de capital. 

Cada empresa poderá apresentar apenas uma operação de financiamento, com um montante máximo de financiamento 

de €4.000 por cada posto de trabalho comprovado, não podendo o conjunto das diversas operações contratadas ao 

abrigo das diversas linhas de apoio à COVID- 19 exceder o dobro da massa salarial anual da empresa ou 25% do 

volume anual de negócios total, em 2019.  

Uma parte do empréstimo poderá ser convertida em subvenção não reembolsável (financiamento a fundo perdido), até 

uma percentagem máxima de 20% do valor do financiamento, a apurar de acordo com a manutenção dos postos de 

trabalho, durante pelo menos 12 meses após a contratação, para além de outros requisitos cumulativos específicos de 

cada uma das Linhas de Apoio. 

Estas novas Linhas de Apoio à Economia COVID-19, são concedidas através da figura de garantias de carteira emitidas 

diretamente às instituições de crédito, que decidem os pedidos de financiamento tendo em consideração a sua política 

de risco de crédito e o cumprimento das condições de acesso à linha, tornando o processo de disponibilização dos 

fundos às empresas mais célere, pela redução de intervenientes no circuito de decisão e contratação.  

Para se poderem candidatar, as empresas não podem ter incidentes não regularizados junto da Banca, do BPF ou de 

entidades participadas pelo BPF e devem apresentar a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da 

Segurança Social - no caso de dívidas vencidas após março de 2020, é garantido acesso ao financiamento, sob 
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condição de adesão subsequente a plano prestacional -, para além de outros requisitos específicos de cada uma das 

Linhas de Apoio.  

Também não podem ter sido consideradas empresas em dificuldades, a 31 de dezembro de 2019, antes do agravamento 

das condições económicas no seguimento da epidemia de COVID-19, nem ter sede, ou ser dominadas por entidades 

que tenham sede, em países ou regiões com regime fiscal claramente mais favorável (offshore). 

Consulte as condições gerais de acesso à Linha de Apoio à Economia COVID-19 – Empresas Exportadoras da 

Indústria e do Turismo e à Linha de Apoio à Economia COVID-19 – Montagem Eventos. 

 

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 | +351 917 912 634  

Maria João Quintela | +351 927 638 943 

media@bpfomento.pt 

 

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19-empresas-exportadoras-da-industria-e-do-turismo/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19-empresas-exportadoras-da-industria-e-do-turismo/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19-empresas-de-montagem-de-eventos/

