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A QUEM SE DESTINA? 

 

Micro e Pequenas Empresas, que exerçam maioritariamente atividades turísticas, com uma das 

seguintes CAE´s: 

 

 551 - Estabelecimentos hoteleiros 

 55201 - Alojamento mobilado para turistas 

 55202 - Turismo no espaço rural 

 55204 - Outros locais de alojamento de curta duração 

 55300 - Parques de campismo e de caravanismo 

 561 – Restaurantes 

 563 - Estabelecimentos de bebidas 

 

Nota: são ainda consideradas outras CAE’s, sendo que aqui apenas destacamos as enquadráveis nas 

atividades de alojamento turístico e de restauração.  

 

 

QUAIS AS CONDIÇÕES DE ACESSO? 

 

Têm acesso à presente linha de apoio financeiro as empresas que, à data da candidatura, reúnam as 

seguintes condições: 

 

 Desenvolvam como atividade económica principal, uma atividade turística de acordo com a 

lista de CAE prevista no diploma (Despacho Normativo n. º1/2023, de 11 de janeiro) e já 

mencionado no 1º ponto desta Nota; 

 Detenham a certificação PME eletrónica atualizada; 

 Tenham os respetivos estabelecimentos e/ou atividades devidamente licenciados e, quando 

aplicável, estejam registados no Registo Nacional de Turismo; 

 Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal, da Segurança Social e do 

Turismo de Portugal, I.P.;  

 Não tenham registado, nos dois anos anteriores à candidatura, sanção administrativa ou 

judicial pela utilização de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 

contribuições para a segurança social, não declarada, face às normas que imponham essa 

obrigação em Portugal; 
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 Não tenham sido condenados, nos dois anos anteriores à candidatura, por sentença 

transitada em julgado e por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes; 

 Não tenham sofrido um processo de insolvência, nos termos do Código de Insolvência e 

Recuperação de Empresas, e não tenham beneficiado dos auxílios de emergência ou auxílios 

à restruturação;  

 Possuam uma situação líquida positiva (capitais próprios positivos) à data de 31 de dezembro 

de 2022 ou, não possuindo, demonstrar que a possuem à data da candidatura;  

 Demonstrem possuir um EBITDA (resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 

e impostos) positivo a 31 de dezembro de 2022; 

  Registem um crescimento da rubrica de financiamentos obtidos superior a 15%, entre 31 de 

dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2022; 

 Apresentem a 31 de dezembro de 2022 um rácio Dívida Líquida/EBITDA igual ou superior a 

2, com exceção das empresas com a CAE divisão 55 (alojamento turístico), cujo rácio deve 

ser igual ou superior a 4. 

 

 

QUAIS AS OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS? 

 

 Apresentar ao Turismo de Portugal, I.P., os comprovativos da liquidação das prestações de 

reembolso; 

 Reembolsar o financiamento concedido nos prazos e termos aprovados e contratados; 

 Entregar, nos prazos estabelecidos para o efeito, todos os elementos que lhe forem 

solicitados pelo Turismo de Portugal, I.P.; 

 Comunicar ao Turismo de Portugal, I.P., qualquer ocorrência ou alteração que coloque em 

causa os pressupostos de aprovação do apoio;  

 Manter as condições legais exigidas à atividade desenvolvida; 

 Manter a atividade, durante, no mínimo, pelo período de reembolso do financiamento. 

 

 

QUAIS AS CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO?  

 

 Este apoio financeiro constitui-se como um incentivo reembolsável, sem quaisquer juros 

remuneratórios associados; 

 O Apoio financeiro, por empresa, não pode exceder 75% do valor global das prestações de 

reembolso de capital devidas às instituições de crédito durante o ano de 2023 for força dos 

empréstimos contraídos ao abrigo das linhas de crédito promovidas pelo Banco Português 

de Fomento (medidas de apoio no contexto do COVID-19), com um valor máximo absoluto 

de 40 000 euros, ou no caso de empresas localizadas nos territórios de baixa densidade, de 

50 000 euros; 

 No valor global das prestações de capital mencionado anteriormente, são também 

consideradas as prestações liquidadas em momento anterior à data da apresentação da 

candidatura, desde que compreendidas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023; 
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 Após a formalização do Termo de Aceitação é transferido para a empresa o valor 

correspondente a 50% do apoio financeiro aprovado, sendo os restantes 50% libertos após, 

no mínimo, 3 meses desde a data do adiantamento e mediante comprovação da liquidação 

das prestações de reembolso; 

 A comprovação junto do Turismo de Portugal, I.P., da utilização da segunda parcela do apoio 

financeiro ocorre até 31 de março de 2024; 

 Este apoio financeiro será reembolsado ao Turismo de Portugal I.P., em 2 prestações 

semestrais ou, no caso de empresas localizadas em territórios de baixa densidade, em 4 

prestações semestrais.  

 

 

QUAIS OS PRAZOS DE CANDIDATURAS? 

 

 Processo de candidaturas inicia-se no dia 1 de fevereiro de 2023 e vigora até 31 de dezembro 

de 2023 ou, até se esgotar a dotação orçamental prevista. 

 

QUAIS OS PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA? 

 

 As candidaturas são formalizadas por via eletrónica, através de formulário próprio disponível 

na página do Turismo de Portugal, I.P., acompanhadas obrigatoriamente dos seguintes 

elementos: 

a) Declaração subscrita pelo contabilista certificado da empresa, comprovando a 

situação líquida positiva (capitais próprios positivos), o EBITDA positivo, o 

crescimento superior a 15% da rubrica de financiamentos obtidos e a situação de 

Dívida Líquida, nos prazos estabelecidos;  

b) Identificação e descrição, no formulário de candidatura, do(s) serviço(s) da dívida 

para o qual se pretende obter o apoio ao abrigo da presente linha; 

c) Autorização de consulta eletrónica da situação tributária e contributiva tendo em 

conta os seguintes dados do Turismo de Portugal, I.P., necessários para a 

autorização: Número de Identificação Fiscal 508666236 e Número de Identificação 

da Segurança Social 20003562314; 

d) Código de acesso à certidão permanente de registo comercial; 

e) Comprovativo do IBAN da empresa para, no caso de elegibilidade da candidatura e 

subsequente formalização do Termo de Aceitação, realização da transferência do 

apoio financeiro.  

 

QUAIS OS PRAZOS DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS? 

 

 A Análise das candidaturas é da competência do Turismo de Portugal, I.P., e será realizada 

no prazo máximo de 20 dias úteis; 
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 Durante o período de análise, o Turismo de Portugal, I.P., poderá solicitar à entidade 

beneficiária elementos complementares, os quais devem ser apresentados no prazo máximo 

de 5 dias úteis, contados da data de notificação do respetivo pedido; 

 A falta de resposta da entidade beneficiária no prazo fixado determina a desistência da sua 

candidatura.  

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

o Despacho Normativo n.º 1/2023, de 11 de janeiro. 
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