Guião para
Preenchimento
do Formulário
23.Março.2020

https://acesso.turismodeportugal.pt/wsso/faces/Login.jsp

OPÇÃO 1
ACESSO COM REGISTO NO
TURISMO DE PORTUGAL
• Introduzir NIF e Senha de acesso;
• Quem não tiver registado, clicar
em registo e fazer o registo

https://acesso.turismodeportugal.pt/wsso/faces/Login.jsp

OPÇÃO 2
ACESSO COM ENTRADA PELO
PORTAL DAS FINANÇAS
• Clicar em “Público senha
Finanças”
• É automaticamente
redirecionado para o site das
Finanças, onde tem que colocar
o NIF e senha de acesso às
finanças;
• Depois é redirecionado
novamente para a plataforma do
Turismo de Portugal

PÁGINA INICIAL
• Nesta página estão indicadas todas as
áreas do formulário que devem ser
preenchidas;
• Quando tudo estiver devidamente
preenchido, ficam todas com o
símbolo verde, e quer dizer que a
candidatura pode ser submetida;
• Por defeito aparece a verde o
Enquadramento e os documentos do
projeto, mas as páginas têm à mesma
que ser preenchidas

NOS VÁRIOS MÓDULOS CLICAR EM “GRAVAR” EM
TODOS OS CAMPOS APÓS PREENCHIMENTO

• CLICAR EM “DADOS DO PROMOTOR”
PARA INICIAR O PREENCHIMENTO
DA CANDIDATURA

MÓDULO – DADOS DO PROMOTOR

• Preencher todos os campos que tenham o asterisco
vermelho, que significa de preenchimento obrigatório
• Podem já estar vários campos preenchidos, pois decorre do
registo que as empresas têm que fazer previamente para
poder aceder à plataforma de candidaturas
• Pode alguma informação ser necessária solicitar ao
Contabilista

• Selecionar a CAE(s) e indicar a percentagem de cada uma (no
total tem que dar 100%)
• Não é de preenchimento obrigatório
• Colocar sim nas 2 opções
• Seg. Social é para colocar o número da empresa. A empresa tem que ir ao site
da Seg. Social, autorizar a consulta, introduzindo aí o n.º do Turismo Portugal;
• Finanças é para colocar NIF da empresa. A empresa tem que ir ao site das
Finanças, autorizar a consulta, introduzindo aí o n.º do Turismo Portugal;

MÓDULO – DADOS DO PROJETO

• Não é necessário preencher | Preenchimento Automático

• Preencher em conformidade
• Selecionar de acordo com as várias opções disponíveis

• Não é necessário preencher | Preenchimento Automático

• Não é necessário preencher | Preenchimento Automático
• Colocar o número de postos de trabalho que estão registados na
Declaração Mensal de Remunerações de Fevereiro 2020
• Preencher em conformidade, com os contactos de quem na empresa
ficará responsável pelo cumprimento das exigências da candidatura

MÓDULO – DECLARAÇÕES DE
COMPROMISSO DO PROMOTOR

• Verificar se cumpre com todas as obrigações, e assinalar
“Cumpre” em todas as opções, ou “Não Aplicável” se for
esse o caso

MÓDULO – ENQUADRAMENTO

• Neste campo, a empresa tem que fundamentar o
porquê de estar a pedir o apoio, e pode ser este texto:
“No âmbito da crise instalada por culpa do COVID-19, a
empresa está a registar quebras extremamente
significativas na faturação, com enormes
constrangimentos de tesouraria, por ausência de clientes.
Por esse motivo apresenta esta candidatura, como forma
urgente de apoio à tesouraria e manutenção dos postos de
trabalho”

MÓDULO – MAPA DE INVESTIMENTO

• Neste módulo aparece tudo automaticamente
preenchido
• Só necessário clicar em “gravar” e o módulo fica
automaticamente validado
• Os valores que surgem é de acordo com os postos de
trabalho que foram indicados no Módulo “Dados do
Projeto” e só pode ser uma destas situações:
• 1 posto de trabalho: 2.250€
• 2 postos de trabalho: 4.500€
• 3 postos de trabalho: 6.750€
• 4 postos de trabalho: 9.000€
• 5 postos de trabalho: 11.250€
• 6 postos de trabalho: 13.500€
• 7 postos de trabalho: 15.750€
• 8 postos de trabalho: 18.000€
• 9 postos de trabalho: 20.000€

MÓDULO – MAPA DE FINANCIAMENTO

• Neste módulo aparece tudo automaticamente
preenchido
• Só necessário clicar em “gravar” e o módulo fica
automaticamente validado
• Os valores que surgem é de acordo com os postos de
trabalho que foram indicados no Módulo “Dados do
Projeto” e só pode ser uma destas situações:
• 1 posto de trabalho: 2.250€
• 2 postos de trabalho: 4.500€
• 3 postos de trabalho: 6.750€
• 4 postos de trabalho: 9.000€
• 5 postos de trabalho: 11.250€
• 6 postos de trabalho: 13.500€
• 7 postos de trabalho: 15.750€
• 8 postos de trabalho: 18.000€
• 9 postos de trabalho: 20.000€

MÓDULO – DOCUMENTOS DO PROJETO

• Anexar o documento .pdf da Declaração Mensal de Remunerações de
Fevereiro de 2020

OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE ANEXAR
• Declaração de Compromisso (disponível no site AHRESP):
• Escrever em “Outros – Descrição” o Texto: “Declaração de Compromisso”
• De seguida clicar em “Escolher Ficheiro” e depois de escolhido, clicar em “Anexar” e o
documento tem de aparecer na tabela seguinte, devidamente identificado

• Certificação Eletrónica IAPMEI:
• Escrever em “Outros – Descrição” o Texto: “Certificação Eletrónica IAPMEI”
• De seguida clicar em “Escolher Ficheiro” e depois de escolhido, clicar em “Anexar” e o
documento tem de aparecer na tabela seguinte, devidamente identificado

• Certidão Permanente:
• Escrever em “Outros – Descrição” o Texto: “Certidão Permanente”
• De seguida clicar em “Escolher Ficheiro” e depois de escolhido, clicar em “Anexar” e o
documento tem de aparecer na tabela seguinte, devidamente identificado

Depois de tudo inserido na Plataforma, clicar em
“Módulos”, no canto superior direito

SUBMISSÃO CANDIDATURA

• Verificar se todos os módulos estão com
o visto verde, e verificar se está tudo
bem preenchido;

• Se os módulos não estiverem todos com
o visto verde, não é possível submeter a
candidatura;

• CLICAR EM “SUBMETER CANDIDATURA”
E O PROCESSO É FINALIZADO

