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ACESSO À PLATAFORMA SGPI – TURISMO DE PORTUGAL
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https://investimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx#

• Opção 1: Poderá entrar pelo acesso com Registo no 
Turismo de Portugal, colocando NIF e Senha de Acesso

• Opção 2: Poderá entrar pelo Portal das Finanças, 
colocando o NIF e Senha de Acesso das Finanças

1

1 2

2

OU

https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https://investimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx


PÁGINA INICIAL

O empresário poderá ter aderido a um ou mais projetos dentro da Medida 
“Tesouraria – Covid-19” e pedir moratória para um ou mais

• Nesta página inicial, à Medida “Tesouraria – Covid-19”, deverão aparecer o(s) projeto(s) de investimento a que o empresário 
terá concorrido com os respetivos valores de investimento, aprovado e pago, identificados

• Deverá clicar na(s) medida(s) à(s) qual/quais pretende pedir acesso a moratória durante o ano de 2023



SECÇÃO PROJETO > REQUERIMENTOS

• Após seleção da medida à qual pretende pedir moratória, acederá à página do “Projeto”

• Deverá clicar em “Requerimentos”, seguido de “Novo Requerimento”



SECÇÃO NOVO REQUERIMENTO
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• Nesta secção, deverá selecionar o motivo > “Moratória Simplificada”
• Em seguida, deverá justificar a necessidade para efetuar este pedido de moratória, no campo de texto - “Fundamentação”
• Por último, deverá anexar documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos* exigidos, confirmar os projetos 

abrangidos e “Gravar”
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No final desta secção, 
aparecerão os projetos a 
abranger pela Moratória 

Simplificada

*Apresentados na última página



SECÇÃO EDITAR REQUERIMENTO > REQUISITOS ESPECÍFICOS

• Após “gravar” os dados do requerimento, deverá selecionar a secção > “Requisitos Específicos”
• Em seguida, deverá colocar um visto (    ) em todas as opções e submeter a Declaração do Contabilista Certificado
• Por último, deverá “Gravar”

Submeter a Declaração 
do Contabilista 

Certificado devidamente 
preenchida e assinada
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUESITOS DE ACESSO:

• Registar um crescimento de financiamento obtidos (entre 2019 e 2022) superior a 15%;

• Apresentar um rácio de endividamento (dívida líquida/EBITDA) mínimo de 2 ou, no caso de empresas de CAE divisão 
55 (alojamento turístico), de 4;

• Apresentar a situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social.

*Requisitos estes que devem ser comprovados mediante Declaração do Contabilista Certificado, devidamente assinada
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