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Nova Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar 

 

LINHA DE APOIO TEM DOTAÇÃO DE €1.000 MILHÕES PARA EMISSÃO DE 

GARANTIAS E DESTINA-SE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM MORATÓRIA  

 

PORTO, 24 de setembro de 2021 — O Banco Português de Fomento (“BPF”) e o IAPMEI, em parceria com as 

instituições de crédito aderentes e as sociedades de garantia mútua (“SGM”), apresentam as condições da nova Linha 

de Apoio à Recuperação Económica – Retomar, criada com a finalidade de oferecer soluções às empresas com 

operações de crédito em moratória, que operam nos setores mais afetados pela pandemia de COVID-19, de forma a 

melhorar a sua liquidez. 

Esta linha de garantia, com uma dotação global de garantias a emitir de 1.000 milhões de euros, destina-se a empresas 

não financeiras, viáveis, de qualquer dimensão e tem 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. 

As operações de crédito a celebrar no âmbito da presente Linha de Apoio beneficiam de uma garantia autónoma à 

primeira solicitação prestada pelas SGM, destinada a garantir até 25% das operações elegíveis a serem reestruturadas 

e dos eventuais empréstimos para cobertura de necessidades de liquidez adicional e até 80% dos créditos utilizados 

para refinanciar operações elegíveis. As garantias emitidas pelas SGM beneficiam de uma contragarantia de 100% do 

Fundo de Contragarantia Mútuo (“FCGM”), gerido pelo BPF.  

O montante a ser reestruturado ou refinanciado por beneficiário deve ser o valor total dos empréstimos ou das 

operações de crédito em moratória, exceto por indicação explícita do beneficiário, e o montante máximo de garantia 

não deverá exceder os 10 milhões de euros.  

Para serem elegíveis, e entre outros requisitos obrigatórios, os beneficiários terão de apresentar pelo menos uma 

operação de crédito em moratória contratada antes de 27 de março de 2020, sem garantia de uma SGM, do FCGM ou 

do Estado.  

Para saber mais, consulte as condições gerais de acesso à Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar. 

Tendo por objetivo apresentar e esclarecer sobre as características e condições de acesso a este novo instrumento 

financeiro, o Banco Português de Fomento irá promover um Webinar público no próximo dia 30 de setembro de 

2021, às 15h00. Esta sessão digital é livre e gratuita, mediante inscrição prévia, através deste link. 

 

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-recuperacao-economica-retomar/
https://zoom.us/webinar/register/WN_LLlnH9ihSPqW0TigpTe_JQ
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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 
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