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BPF abre candidaturas para Linha de Apoio dirigida aos 
setores da produção suinícola e produção de leite de vaca 

 

[PORTO, 12 de maio de 2022] —Estão abertas as candidaturas à Linha Tesouraria, destinada a apoiar as empresas 
do setor da produção suinícola e os produtores de leite de vaca a fazer face aos encargos de tesouraria resultantes da 
queda de preços da carne de suíno e do leite, a par de elevados custos de produção decorrentes do impacto da crise 
económica provocada pela COVID-19, agravados pelo contexto de seca extrema em todo o território nacional, e 
potencialmente reforçados pela incerteza no mercado europeu. 

Gerida pelo Banco Português de Fomento, com uma dotação global de 8,5 milhões de euros, esta Linha destina-se a 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, localizadas em território nacional, que desenvolvam atividade principal 
enquadrada no setor da suinicultura e leite (CAE 01460, 01410 ou 01500) e que, entre outros requisitos: 

• sejam detentoras de exploração com título para o exercício da atividade pecuária das espécies bovinas ou 
suínas, nos termos do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, que estabelece o Novo Regime de Exercício 

da Atividade Pecuária (NREAP), na sua redação atual, e que sejam, respetivamente, produtores de leite cru 
ou produtores de suínos em ciclo fechado, produtores de leitões ou se dediquem à recria e acabamento de 
leitões; 
 

• sejam explorações ativas, entendendo-se como tal, terem efetuado a última declaração obrigatória de 
existências, no caso de suínos, ou terem feito entregas de leite de vaca cru, no caso de explorações leiteiras, 
nos 12 meses anteriores à data da apresentação do pedido de crédito. 

As operações de crédito a celebrar no âmbito da presente Linha de Apoio destinam-se ao financiamento de 
necessidades de tesouraria, através de empréstimos de curto e médio prazo (até 3 anos, após a contratação) e 
beneficiam de uma garantia autónoma à primeira solicitação prestada pela Agrogarante – Sociedade de Garantia Mútua 
(SGM), destinada a garantir até 75% do capital em dívida a cada momento. Por sua vez, as garantias emitidas pela 
SGM beneficiam de uma contragarantia de 80% do Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM), gerido pelo BPF.  

Para saber mais, consulte as condições gerais de acesso à Linha Tesouraria. 

 

 

 

  

http://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/81-2013-496729
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-tesouraria/
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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 

 

mailto:mr@cunhavaz.com
mailto:mjq@cunhavaz.com

	BPF abre candidaturas para Linha de Apoio dirigida aos setores da produção suinícola e produção de leite de vaca

