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Apoio à tesouraria das microempresas do turismo 

Principais alterações: 

Moratória: 

A data de início do reembolso dos empréstimos concedidos ao abrigo da Linha de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas do Turismo — COVID -19, cujos períodos de carência terminem até dia 31 

de março de 2022, é diferida para 30 de junho de 2022. 

Dotação: 

A dotação orçamental máxima disponível para financiamento das operações ao abrigo da 

presente linha de apoio financeiro passa de (euro) 100 000 000 (cem milhões) para  120 000 000 

(cento e vinte milhões), assegurada com recurso ao saldo de gerência do Turismo de Portugal, I. P. 

Condições de elegibilidade: 

As microempresas que, além de todas as condições anteriores, à data da candidatura, terão de 

reuni as seguintes: 

- Possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, exceto no caso de 

empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro 2019, ou demonstrar evidências de 

capitalização, através de novas entradas de capital (capital social, incorporação de suprimentos 

e/ou prestações suplementares de capital), validadas por contabilista certificado, que permita 

anular o valor negativo dos capitais próprios existentes a 31 de dezembro de 2019;  

- Não ter sido objeto de um processo de insolvência, nos termos do Código da Insolvência e 

Recuperação de Empresas, e não ter beneficiado dos auxílios de emergência ou auxílios à 

reestruturação. 

Intensidade, natureza e limite do apoio financeiro: 

Ao valor do prémio de desempenho calculado nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 5.º do presente 

diploma pode acrescer o montante de (euro) 250 (duzentos e cinquenta) por empresa, se esta, à 

data da verificação da sua atribuição, demonstrar ter obtido o selo ‘Estabelecimento Clean & Safe’ 

e participar em, pelo menos, uma das ações de formação ministradas pelo Turismo de Portugal, I. 

P., no decurso do ano de 2021 a respeito da implementação do referido selo. 

Condições do financiamento: 

As entidades sem fins lucrativos, que tenham enquadramento na presente linha de crédito, 

podem propor ao Turismo de Portugal, I. P. a constituição de garantias distintas da garantia 

prevista no número anterior, cabendo àquele Instituto a verificação da sua suficiência. 

 

https://ccah.eu/common/data/iLmjrv_despacho0821_apoio-a-tesouraria-das-micro-pequenas-empresas-do-turismo.pdf
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O presente despacho normativo entra em vigor no dia 04 de março de 2020, aplicando -se o 

mesmo às candidaturas apresentadas a partir dessa data. 

 O acréscimo do valor do prémio de desempenho a que se refere o novo n.º 5 do artigo 5.º 

(quanto à intensidade, natureza e limite do apoio), assim como o disposto no novo n.º 4 do 

artigo 6.º (condições de financiamento), aplicam -se igualmente a todas as candidaturas já 

aprovadas à data da entrada em vigor do presente diploma. 

https://ccah.eu/common/data/iLmjrv_despacho0821_apoio-a-tesouraria-das-micro-pequenas-empresas-do-turismo.pdf

