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BPF inicia o pagamento das subvenções atribuídas ao abrigo da 
Linha de Apoio à Economia COVID-19: Empresas de Montagem de 

Eventos 

[PORTO, 30 de dezembro de 2022] – O Banco Português de Fomento (BPF) iniciou ontem as transferências 

relativas às conversões em valores não reembolsáveis das empresas beneficiárias do apoio, ao abrigo da “Linha 

de Apoio à Economia COVID-19: Empresas de Montagem de Eventos”.  

No contexto desta Linha foram ontem transferidos para os Bancos cerca de 1,36 milhões de euros. Posteriormente os 

Bancos terão de ajustar os planos de reembolso dos Financiamentos, para que as empresas beneficiem da conversão 

de parte dos planos de dívida em valor não reembolsável. 

Recorde-se que as condições protocolares da “Linha de Apoio à Economia COVID-19: Empresas de Montagem de 

Eventos” conjugaram, para além do acesso a financiamento em melhores condições com garantia pública, a 

possibilidade de até 20% do financiamento poder ser convertido em subvenções não reembolsáveis, desde que 

cumpridos e documentalmente confirmados, entre outros, os critérios de manutenção de postos de trabalho. 

Às transferências acima referidas, acrescem 80 milhões de euros já transferidos pelo BPF ao abrigo da “Linha de 

Apoio à Economia COVID-19: Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo” (vide comunicado BPF). 

As subvenções da “Linha de Apoio à Economia COVID-19: Médias e Grandes Empresas do Turismo”, que também 

contou com o mecanismo das conversões, serão realizadas assim que garantida e reavaliada a documentação dos 

critérios de elegibilidade. 

Neste processo de conversões compete ao Banco Português de Fomento, na qualidade de entidade gestora da linha e 

agente, confirmar a documentação recebida e a respetiva elegibilidade das empresas à conversão, para, assim que 

rececionadas as necessárias dotações orçamentais destinadas ao financiamento do mecanismo de conversão, proceder 

à transferência das verbas para os Bancos. Posteriormente, os Bancos terão de amortizar e ajustar os planos de 

reembolso dos Financiamentos, para que as empresas beneficiem da conversão de parte dos planos de dívida em valor 

não reembolsável. 

 

 

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. 
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