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Oferta de Crédito

Financiamento Complementar e 

prestação de Garantias Bancárias

Plano de Recuperação e Resiliência
Eixos de atuação BPI

Formação das Equipas

Existência de know-how nas equipas 

comerciais que assegure capacidade 

de apoio e aconselhamento

Apoio Especializado

Equipas especializadas para 

desenvolvimento de oferta PRR e na 

estruturação e montagem de 

operações especiais

Informação ao Mercado

Manutenção de informação atualizada 

em permanência, via site BPI (página 

dedicada), newsletter e redes sociais

Eventos com Clientes

Realização de sessões públicas de 

esclarecimento com Especialistas

Sessões personalizadas

Realização de sessões um-a-um 

entre Clientes e Especialistas para 

apoio em projetos específicos

Relação com o Ecossistema

Parceria com os principais players

e associações assegura 

cumprimento de missão de 

informação ao mercado
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Financiamento adequado às fases do projeto

 Sem decisão pelas Entidades de Gestão e Governação do PRR

 Após submissão da candidatura/manifestação de interesse

 Financiamento parcial sobre o montante do investimento

 Aprovado pelas Entidades de Gestão e Governação do PRR

 Adiantamento do incentivo e/ou

 Financiamento complementar

Principais vantagens

 Financiamento independente da aprovação da candidatura:

 caso se verifique aprovação do incentivo não é necessário celebrar novo contrato

 caso o projeto não seja aprovado, o empréstimo mantém-se pelo prazo contratado

 Apoio para:

 antecipação do incentivo aprovado

 financiamento do investimento na componente que não foi considerada incentivo do projeto

 Prazos adequados: máximo de 8 anos, incluindo máximo de 2 anos de carência de capital

 Celeridade: agilidade na decisão, contratação e disponibilização dos fundos

Plano de Recuperação e Resiliência
O Banco está preparado com oferta específica: Linha BPI/PRR
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FCR com ou sem coinvestidores reforçam capital ou quase-capital das empresas

 Fruto do profundo conhecimento que o Banco tem das empresas, está em condições de prestar um papel muito 

ativo nestes programas.

Formação à rede comercial para divulgar o FCR e informar os Clientes

 Assegurar que os nossos colaboradores dispõem da informação necessária ao esclarecimento, apoio e divulgação 

destes programas junto dos nossos Clientes de modo a que conheçam e possam aproveitar estas oportunidades.

Financiamento bancário

 O BPI encontra-se disponível para analisar as propostas de financiamento complementar que nos sejam 

apresentadas, no âmbito dos planos de negócio elaborados neste contexto. O investimento do Banco de Fomento 

facilita o apoio bancário.

BPI tem experiência e capacidade para estruturar operações complexas

 Temos equipas especializadas em indústria, disponíveis para estruturar soluções, com base nos planos de negócio 

que nos submetam.

Fundo de Capitalização e Resiliência
O papel do BPI
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Principais vantagens

 Linha de crédito direcionada a PME, acessível à maioria dos CAE

 Montante global da linha de 950 M€ (reforçado recentemente)

 Maturidades alargadas (até 15 anos), com carência até 3 anos

 Processo de enquadramento e verificação de condições de elegibilidade simplificado

 Cobertura do FEI de 70%

 Solução alternativa à atual oferta de linhas protocoladas c/ garantia mútua, setores não abrangidos pelas LAE COVID-19

 Não sujeita ao consumo de minimis

Linhas de crédito complementares ao FCR
Linha BPI/FEI - EGF

Finalidade

 Tesouraria

 Investimento

 Refinanciamento da dívida bancária em curso no BPI ou OIC
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Finalidade

 Financiamento de processos de sucessão empresarial 

(aquisição de participações sociais)

 Operações que visem o incremento de escala e de 

produtividade no âmbito de fusões e aquisições de empresas

Principais vantagens

 Montante por empresa até 4 milhões de euros

 Direcionada para empresas envolvidas direta ou indiretamente em processos de sucessão, podendo envolver sucessores 

familiares, quadros, ou entidades externas à empresa

 Empresas envolvidas em operações de fusão ou aquisição que visem incrementos de escala e de produtividade

 Cobertura por garantia mútua de 75%

Linhas de crédito complementares ao FCR
Linha ADN 2018 - Linha Sucessão Empresarial e Incremento de Escala 
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