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Guião para 
Preenchimento 

do Formulário



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/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportu
gal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx

https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https://investimento.turismodeportugal.pt/SGPI2_PROMOTER/_Default.aspx


https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportu
gal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx

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

https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https://investimento.turismodeportugal.pt/SGPI2_PROMOTER/_Default.aspx




PÁGINA INICIAL

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

• 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

• 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%)

• Preencher conforme solicitado, se a empresa é participada ou participa 
em outras empresas

• Clicar em “Li e concordo com a declaração 



MÓDULO – DADOS DO PROJETO

• Preencher em conformidade

• Não é necessário preencher  |  Preenchimento Automático

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

• Selecionar a CAE(s) e indicar a percentagem de cada uma (no total tem que dar 100%)

• Identificar a calendarização do projeto
• Prazo máximo de 12 meses, e com o limite de 31 de dezembro de 2022

• Preencher em conformidade, com os contactos de quem na empresa ficará 
responsável pelo cumprimento das exigências da candidatura

• Preencher em conformidade, indicando o Nome e N.º do Contabilista Certificado



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 – CONDIÇÕES DE ACESSO AO PROJETO

• Verificar se cumpre com todas as obrigações, e assinalar “Cumpre” em todas as opções;
• Caso não cumpra, a candidatura não é elegível



MÓDULO – ENQUADRAMENTO

• Preencher em conformidade

• Preencher em conformidade



MÓDULO – MAPA DE INVESTIMENTO

• Preencher cada uma das linhas do mapa de investimentos, tendo em conta cada tipo de despesa;
• Caso não tenha despesas em determinada rubrica, não preencher
• O valor de cada rubrica, se for sujeito passivo com IVA dedutível, deve ser considerado o valor sem IVA;
• O valor de cada rubrica, e o respetivo total do investimento, têm de corresponder para efeitos de pedido de pagamento e encerramento do projeto



MÓDULO – MAPA DE FINANCIAMENTO

• Este mapa a parte do incentivo não reembolsável é de preenchimento automático, e deriva do que for introduzido no mapa de investimento;
• O promotor deve indicar, na respetiva linha, qual a modalidade que vai suportar os restantes 25% (no exemplo acima é como Capital);
• Deve ser verificado se tudo está em conformidade.



MÓDULO – MAPA DE FINANCIAMENTO: Secção “Elementos Solicitados”

• Preencher em conformidade;
• Previamente, a empresa/ENI deverá de conceder ao Turismo de Portugal, a autorização de consulta da situação fiscal e contributiva, nos respetivos sites da 

Autoridade Tributária e da Segurança Social, e colocar “sim” nos campos da consulta online;
• No caso do registo comercial, se for ENI, escolhe a opção “não” na consulta online



MÓDULO – MAPA DE FINANCIAMENTO: Secção “Representantes”

• Preencher em conformidade cada um dos pontos;
• Tem que fazer o upload do documento de identificação clicando em “escolher ficheiro”;
• Tem que fazer o upload da qualidade em que outorga, clicando em “escolher ficheiro”. Se for empresa é a certidão permanente, e se for ENI, é a Declaração 

de Início de Atividade;
• No caso de empresa com mais do que um representante, preenche os dados de cada um, e no final clica em “gravar representante”, que logo de seguida 

aparecerá o mesmo na tabela dos representantes, e os campos livres para preenchimento do(s) restante(s) representante(s).



MÓDULO – DOCUMENTOS DO PROJETO

• Caso o promotor pretenda anexar outros documentos, deverá carregar os mesmos neste módulo

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



SUBMISSÃO DA 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


