Linha de apoio à tesouraria das Microempresas de Turismo
Com uma dotação de 60 milhões de euros, a Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do
Turismo dirige-se a empresas ou empresários em nome individual com menos de 10 postos de trabalho
e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda os 2 milhões de euros, com atividade
em território nacional e certificação PME.

O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número de trabalhadores existente na empresa em
fevereiro de 2020, multiplicado por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três meses, até ao
montante máximo de 20 mil euros por empresa. Este apoio não vence juros e é reembolsado no prazo de
3 anos, incluindo um período de carência de 12 meses.

A Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo irá manter-se em vigor até ser
alcançada a dotação orçamental prevista, no valor de 60 milhões de euros. As candidaturas são
submetidas através de formulário a disponibilizar no Portal Business do Turismo de Portugal que ficará
disponível já nos próximos dias.

Anexo 7 – Ficha Linha de Apoio à Tesouraria das Microempresas de Turismo
Anexo 8 - Guião de Apoio ao preenchimento do formulário COVID-19
Anexo 9 – Despacho normativo

Loja Interativa de Turismo de Vila Pouca de Aguiar

LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
O Turismo de Portugal disponibiliza uma linha de apoio financeiro destinada a assegurar as
necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do turismo com atividade em
território nacional, de modo a minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de
procura na sua atividade.

Entidades beneficiárias

Microempresas com certificação eletrónica no portal do IAPMEI, I.P. nos termos do Decreto-Lei
n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30
de junho, conforme Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio, que
exerçam, em território nacional, as atividades turísticas incluídas nos códigos CAE-Ver.3 em
anexo.

Condições do financiamento

Natureza

Prazo máximo da
operação

Reembolso

Incentivo reembolsável sem juros remuneratórios associados

3 anos a contar da data de celebração do contrato, incluindo um período de
carência de capital de 12 meses

Prestações de igual montante com uma periodicidade trimestral
O apoio financeiro corresponde ao valor de € 750 mensais por cada posto de

Limites máximo
por empresa(*)
(*)

trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo
período de três meses, até ao montante máximo de € 20.000

Apoio financeiro é concedido ao abrigo do regime de auxílios de minimis

Principais condições de acesso das empresas
a) Demonstrarem uma situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança
social e o Turismo de Portugal, I.P.;
b) Encontrarem-se devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e
devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente exigível;
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c)

Demonstrarem que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente pelo surto da
doença COVID-19.

Estas condições deverão estar preenchidas à data da candidatura, sendo que a verificação
do cumprimento das condições aqui enunciadas nas alíneas b) e c) é efetuada mediante
declaração prestada pela empresa no formulário de candidatura.

Candidaturas
As candidaturas são apresentadas em contínuo, através de formulário disponível no portal do
Turismo de Portugal, I. P., acompanhado dos seguintes documentos:
a) Declaração de remunerações entregue na Segurança Social relativa aos trabalhadores
existentes na empresa em 29 de fevereiro de 2020;
b) 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;
c)

Código de acesso à certidão permanente de registo comercial.

Legislação Aplicável
- Despacho Normativo n.º xx/2020, de xx de março;

A leitura deste folheto não dispensa a consulta da legislação aplicável

Turismo de Portugal, I.P. © março 2020
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
ANEXO I
CAE TURISMO

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

771

Aluguer de veículos automóveis

79

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas

82300

Organização de feiras, congressos e outros eventos similares

93192

Outras atividades desportivas, n. e. (1)

93210

Atividades de parques de diversão e temáticos (1)

93292

Atividades dos portos de recreio (marinas) (1)

93293

Organização de atividades de animação (1)

93294

Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. (1)

Notas:
(1) Atividades enquadráveis, desde que desenvolvidas por empresas de animação turística

www.turismodeportugal.pt / Apoio ao Empresário: 808 209 209

LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Aceda à página do http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx,
através do browser do Google Chrome, pois o formulário encontra-se otimizado para
esse browser.
Na página inicial irá encontrar, o ecrã conforme imagem abaixo (Imagem 1), devendo
clicar em “COVID – 19 | Apoio a Empresas”
Imagem 1

Irá surgir uma página conforme imagem abaixo (Imagem 2), podendo o acesso ser
feito através do texto “Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo
COVID – 19”
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 2

Irá surgir uma página conforme imagem abaixo (Imagem 3), podendo o acesso ser
feito através do texto “SGPI | Formalização de candidaturas”
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 3

No ecrã seguinte (Imagem 4), deverá optar preferencialmente pelo acesso através
do separador “Público senha Finanças”, que o reencaminhará para o site da
Autoridade Tributária e Aduaneira, onde lhe será solicitado NIF da empresa e a
respetiva senha de acesso das Finanças.
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 4

Após inserir os dados no site das Finanças, será reencaminhado para a plataforma
de submissão de candidaturas SGPI – Sistema de Gestão de Projectos de
Investimento, conforme imagem abaixo (Imagem 5), devendo clicar em “Nova
Candidatura”.
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 5

Ao optar por fazer “Nova Candidatura”, irá surgir um ecrã com as várias opções de
Formulários de Candidatura, devendo ser selecionado o Formulário “Tesouraria
Covid-19 - Apoio financeiro destinado às necessidades de tesouraria das
microempresas turísticas, particularmente afetadas pelo surto da doença por
coronavírus (COVID-19)”, conforme imagem abaixo (Imagem 6):
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 6

Ao criar uma nova candidatura, irá surgir um ecrã com vários Módulos, conforme
imagem (Imagem 7), os quais deverão ser preenchidos individualmente, entrando
em cada um deles.

Imagem 7
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Preenchimento do Módulo Dados do Promotor
No módulo “Dados do Promotor”, deverá inserir todas as informações solicitadas,
sendo de preenchimento obrigatório todos os campos que apresentem asteriscos
vermelhos (*).
De notar que deverá clicar no botão “Gravar” em todos os módulos e sub-módulos,
de modo a permitir a submissão da candidatura no final, conforme imagem abaixo
(Imagem 8)
Imagem 8

No campo “Caraterização Jurídica” deverá selecionar uma das opções pré-definidas,
conforme imagem abaixo (Imagem 9), sendo que no que diz respeito ao campo
“Dimensão da Empresa”, por definição surge selecionada a opção “Micro” (de notar
que, no âmbito da presente Linha de Apoio são elegíveis as microempresas, desde
que criadas até 29 de fevereiro, bem como os empresários em nome individual,
devendo estes, para o efeito, requerer a certificação eletrónica no portal do IAPMEI).
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 9

No campo “Actividades Económicas”, deverá selecionar todos os Códigos de Atividade
Económica (CAE) da sua empresa, com a indicação do peso relativo que cada uma
delas tem na atividade da empresa (se a empresa tiver apenas um CAE, este deverá
ser colocado a 100%), conforme imagem abaixo (Imagem 10).
Imagem 10
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
No campo “Certidões”, deverá colocar o código de acesso de consulta online
relativos às seguintes Certidões, conforme imagem abaixo (Imagem 11):
- Segurança Social
- Autoridade Tributária e Aduaneira, o qual poderá ser obtido junto das respetivas
entidades. Em alternativa
- Certidão permanente de registo comercial
Caso não disponha dos códigos de acesso de consulta online das Certidões da
Segurança Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira, deverá optar por colocar
“Não” nas respetivas caixas (conforme Imagem 12) e anexar à candidatura (no
módulo “Documentos”) a 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. De notar que os documentos
comprovativos das referidas autorizações são sempre necessários para efeitos de
apresentação da candidatura, nos termos do art.º 7º, alínea b) do Despacho
Normativo que regula a presente Linha de Apoio.
Não tendo a situação regularizada junto da Segurança Social e da Autoridade
Tributária e Aduaneira, mas tendo Planos de Pagamento acordados e em dia, é
possível apresentar candidatura à presente Linha de Apoio, devendo, para o efeito,
anexar um documento comprovativo dos planos de pagamento em dia (no módulo
“Documentos”).
Imagem 11

Imagem 12

Preenchimento do Módulo Dados do Projeto
No módulo “Dados do Projeto”, deverá inserir todas as informações solicitadas, sendo
de preenchimento obrigatório todos os campos que apresentem asteriscos vermelhos
(*).
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
De notar que deverá clicar no botão “Gravar” em todos os módulos e sub-módulos,
de modo a permitir a submissão da candidatura no final, conforme imagem abaixo
(Imagem 13)

Imagem 13
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
No campo “Empreendimento - Grupo”, deverá selecionar a atividade económica
desenvolvida pela sua empresa, tendo em conta as opções conforme imagem abaixo
(Imagem 14):
Imagem 14

No campo “Empreendimento - Empreendimento”, deverá selecionar a modalidade
que melhor se adeque à atividade da sua empresa, em função do Grupo escolhido,
tal como representado no exemplo da imagem abaixo (Imagem 15):
Imagem 15
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
No campo “Produto Turístico”, este campo já se encontra automaticamente
preenchido com “Apoio Tesouraria”, conforme Imagem 16, não sendo possível
qualquer alteração:
Imagem 16

No campo “Calendarização e investimento do projeto”, a informação com o início e
fim do projeto é de preenchimento automático (vide exemplo Imagem 17). A data
de início corresponde à data de inserção da candidatura, sendo apenas necessário
alterar no caso de o preenchimento do formulário não corresponder à data em que
submete a candidatura.
Imagem 17

No campo “Postos de Trabalho” deverá inserir o número de postos de trabalho
existentes na empresa a 29 de fevereiro de 2020 (vide exemplo Imagem 18),
considerando um máximo de 9 postos de trabalho, na medida em que se entende
por microempresa a que empregue menos de 10 trabalhadores efetivos. De notar
que apenas se consideram os postos de trabalho remunerados que constem da
declaração de remunerações entregue na Segurança Social, podendo ser
considerados estágios profissionais que cumpram as mesmas condições.
Imagem 18
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
No campo “Responsável pelo Projeto”, deverão ser colocados os dados relativos à
identificação do responsável pelo projeto, sendo de preenchimento obrigatório todos
os campos que apresentem asteriscos vermelhos (*), conforme imagem abaixo
(Imagem 19).
Imagem 19
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Preenchimento do Módulo Declarações de Compromisso do Promotor
Neste módulo deverá selecionar a opção “Cumpre” em todas as alíneas (vide Imagem 20), na medida em que estas coincidem com as condições
de elegibilidade previstas no Art.º 4º do Regulamento da presente Linha de Apoio.
De notar que deverá clicar no botão “Gravar” em todos os módulos e sub-módulos, de modo a permitir a submissão da candidatura no final,
conforme imagem abaixo (Imagem 20)
Imagem 20
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Preenchimento do Módulo Enquadramento
Neste módulo deverá elaborar um texto que evidencie que a atividade da sua empresa foi negativamente afetada pelo surto da doença COVID 19.
De notar que deverá clicar no botão “Gravar” em todos os módulos e sub-módulos, de modo a permitir a submissão da candidatura no final,
conforme imagem abaixo (Imagem 21)

Imagem 21
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Preenchimento dos Módulos Mapa de Investimento e Mapa de Financiamento
Relativamente a estes dois módulos, não será necessária qualquer intervenção da parte do promotor, uma vez que ambos os módulos são
automaticamente preenchidos a partir do momento em que é colocado o nº de postos de trabalho no módulo “Dados do Projeto” (vide Imagem
22 e Imagem 23)
De notar que deverá clicar no botão “Gravar” em todos os módulos e sub-módulos, de modo a permitir a submissão da candidatura no final,
conforme imagens abaixo (Imagem 22 e 23)
Imagem 22
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 23

17

LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Preenchimento do Módulo Documentos do Projeto
Neste módulo deverá inserir como anexo a Declaração de remunerações entregue na Segurança Social l relativa aos trabalhadores existentes na
empresa em 29 de fevereiro de 2020, no respetivo campo, bem como o comprovativo de Autorização de consulta eletrónica da situação tributária
e contributiva (no campo Outros) 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 (vide Imagem 24).
Deverá descrever os documentos que anexa na caixa “Descrição”, conforme assinalado na Imagem 24, clicar em “Escolher ficheiro” para ir aceder
aos seus documentos e escolher o documento que pretende anexar e, depois de selecionar o documento, deverá clicar em “Anexar”.
Imagem 24
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Para anexar mais ficheiros repita o mesmo processo, surgindo os ficheiros que foram anexados listados conforme Imagem 25:

Imagem 25

No final, irá surgir um botão com a referência de “Submeter Candidatura”, sendo que o processo de submissão de candidatura apenas será
possível se não existirem quaisquer erros em nenhum dos módulos do formulário, o que poderá ser verificado em cada um dos módulos conforme
exemplo na imagem abaixo (Imagem 26).
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Imagem 26

Verifique em todos módulos se existe um símbolo de erro como o assinalado na Imagem 26 e corrija os erros em função da mensagem que
surgir.
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO - COVID 19
GUIÃO DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Após preenchidas todas as páginas (todas com visto verde), no último módulo (Documentos), deverá clicar em “Módulos” conforme Imagem 27
para que surja a funcionalidade de Submissão
Imagem 27

Após a submissão da candidatura, irá receber uma mensagem dando conta que a “candidatura foi submetida com sucesso”.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA TRANSIÇÃO DIGITAL

Gabinete da Secretária de Estado do Turismo

Despacho Normativo n.º ……/2020

O recente surto de doença por coronavírus (COVID-19) e os seus efeitos na atividade económica
nacional demonstraram a necessidade de implementação de um conjunto de medidas de apoio
às empresas afetadas, entre as quais se inclui a criação, no quadro da Linha de Crédito
Capitalizar 2018, de um mecanismo de financiamento preferencialmente dirigido às pequenas
e médias empresas – a Linha COVID-19.
Contudo, a dimensão do impacto do surto no setor do turismo, causado pela forte e súbita
retração das viagens a nível mundial, e a sua imprevisibilidade em termos de duração,
justificam o reforço dos apoios às empresas do turismo, mediante a imediata criação de
instrumentos de financiamento específicos para o setor, um recorrendo às disponibilidades
orçamentais do Turismo de Portugal, I.P., o que se faz pelo presente Despacho Normativo, e
outros recorrendo ao sistema nacional de garantia mútuo, cuja criação se encontra em curso.
Neste sentido, o instrumento de apoio financeiro que ora se cria inclui no seu âmbito as
empresas do turismo de dimensão mais pequena, que, por isso, apresentam maior dificuldade
no acesso ao financiamento, e para fazer face às suas necessidades mais urgentes.
Com estes instrumentos de apoio financeiro pretende-se, assim, criar as melhores condições
para que as empresas do turismo, particularmente afetadas pelo surto da doença por
coronavírus (COVID-19), possam assegurar a manutenção da sua capacidade produtiva e os
respetivos postos de trabalho.
Assim, ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 1º e das alíneas a) e e) do nº 2 do artigo 3º, todos
do Decreto-Lei nº 129/2012, de 22 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 66/2015, de
29 de abril, e no exercício da competência que me foi delegada pelo Ministro da Economia e da
Transição Digital através do Despacho nº 12483/2019, de 31 de dezembro, publicado no Diário
da República, 2ª série, nº 251, de 31 de dezembro de 2019, determino o seguinte:

Artigo 1.º
Criação, objeto e objetivos
1. É criada a presente linha de apoio financeiro, destinada a fazer face às necessidades de
tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra fortemente afetada pelos
efeitos económicos resultantes do surto da doença COVID-19.
2. A presente linha de apoio tem por objetivo o financiamento da tesouraria das empresas que,
em resultado dos danos decorrentes do surto da doença COVID-19, demonstrem necessidades
temporárias de acréscimo de fundo de maneio.
Artigo 2.º
Dotação orçamental
A dotação máxima disponível para financiamento das operações ao abrigo da presente linha de
apoio financeiro é de € 60.000.000, sendo assegurada, exclusivamente, por receitas próprias
do Turismo de Portugal, I. P.
Artigo 3.º
Entidades beneficiárias
1.

São beneficiárias do apoio financeiro as microempresas com certificação eletrónica no
portal do IAPMEI, I.P. nos termos do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho, conforme Recomendação n.º
2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio, que exerçam, em território nacional,
as atividades turísticas incluídas nos códigos CAE-Ver.3 em anexo.

2.

Entende-se por microempresa a que empregue menos de 10 trabalhadores efetivos e cujo
volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros.
Artigo 4.º
Condições de elegibilidade

1.

Têm acesso à presente linha de apoio financeiro as microempresas que, à data da
candidatura, reúnam as seguintes condições:
a)

Demonstrarem uma situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança
social e o Turismo de Portugal, I.P.;

b)

Encontrarem-se devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e
devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente exigível;

c)

Demonstrarem que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente pelo surto da
doença COVID-19;

d)

Não se encontrarem numa situação de empresa em dificuldade, tendo em conta a
definição constante do nº 3 do presente artigo;

e)

Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores à data da candidatura,
de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra
legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social,
não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal [ou
no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal];

f)

Não terem sido condenados nos dois anos anteriores à data da candidatura, por
sentença transitada em julgado, por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou
lactantes.

2.

A verificação do cumprimento das condições enunciadas nas alíneas b) a f) é efetuada
mediante declaração prestada pela empresa no momento da candidatura.

3.

Por empresa em dificuldade entende-se uma empresa que se encontre, pelo menos, numa
das seguintes circunstâncias:
a) No caso de uma empresa que exista há três ou mais anos, se mais de metade do seu
capital social subscrito tiver desaparecido devido a perdas acumuladas;
b) Sempre que a empresa for objeto de um processo coletivo de insolvência ou preencher
os critérios para ser submetida a um processo coletivo de insolvência a pedido dos seus
credores;
c) Sempre que uma empresa tiver recebido um auxílio de emergência e ainda não tiver
reembolsado o empréstimo ou terminado a garantia, ou tiver recebido um auxílio à
reestruturação e ainda estiver sujeita a um plano de reestruturação.
Artigo 5.º
Intensidade, natureza e limite do apoio financeiro

1. O apoio financeiro a conceder ao abrigo da presente linha reveste a natureza de apoio
reembolsável, sem quaisquer juros remuneratórios associados.
2. O apoio referido no número anterior corresponde ao valor de € 750 mensais por cada posto
de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de
três meses, até ao montante máximo de € 20.000.
Artigo 6.º
Condições do financiamento
1. O apoio financeiro é reembolsado no prazo de 3 anos, a contar da data de celebração do
respetivo contrato, incluindo um período de carência correspondente a 12 meses.
2. O reembolso do apoio financeiro concedido nos termos do número anterior ocorre em
prestações de igual montante e com uma periodicidade trimestral.

3. Para garantia do reembolso do apoio financeiro, um dos sócios da microempresa mutuária
deve prestar a respetiva fiança pessoal no momento da contratação do apoio.
Artigo 7.º
Apresentação de candidaturas
As candidaturas são apresentadas em contínuo, através de formulário disponível no portal do
Turismo de Portugal, I. P., acompanhado dos seguintes documentos:
a) Declaração de remunerações entregue na Segurança Social relativa aos trabalhadores
existentes na empresa em 29 de fevereiro de 2020;
b) 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;
c) Código de acesso à certidão permanente de registo comercial.
Artigo 8.º
Análise das candidaturas
1. Compete ao Turismo de Portugal, I.P. a análise das candidaturas no prazo máximo de 5 dias
úteis.
2. O Turismo de Portugal realiza as diligências que se revelem necessárias para a apreciação
dos pedidos referidos no número anterior.
3. Ao prazo de análise referido no n.º 1 acresce a solicitação à entidade beneficiária, sempre
que necessário, de elementos complementares, os quais devem ser apresentados no prazo
máximo de 5 dias úteis contados da data de notificação do respetivo pedido.
4. A falta de resposta da entidade beneficiária no prazo fixado no número anterior determina
a desistência da sua candidatura.
Artigo 9.º
Decisão e formalização
1. A decisão final sobre a concessão do apoio financeiro incumbe ao Turismo de Portugal, I.P..
2. A atribuição do apoio financeiro é formalizada através de contrato a celebrar entre a
entidade beneficiária e o Turismo de Portugal, I.P..
3. A não celebração do contrato, por razões imputáveis à entidade beneficiária, no prazo de
10 dias úteis contados da data de notificação de atribuição do apoio financeiro, determina
a caducidade do direito ao mesmo.

Artigo 10.º
Obrigações das entidades beneficiárias
São obrigações das entidades beneficiárias:
a) Apresentar, em julho de 2020, documento comprovativo da manutenção dos postos de
trabalho existentes à data de 29 de fevereiro de 2020;
b) Cumprir as obrigações legais, designadamente as fiscais, contributivas e de manutenção
da situação regularizada perante o Turismo de Portugal, I.P.;
c) Reembolsar o apoio financeiro concedido nos prazos e termos aprovados e contratados;
d) Entregar, nos prazos estabelecidos para o efeito, todos os elementos solicitados pelo
Turismo de Portugal, I.P.;
e) Comunicar ao Turismo de Portugal, I.P. qualquer ocorrência ou alteração que coloque
em causa os pressupostos de aprovação do apoio;
f)

Sempre que aplicável, manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade;

g) Manter a contabilidade organizada de acordo com a legislação aplicável.
Artigo 11.º
Incumprimento
1. Os contratos podem ser resolvidos unilateralmente pelo Turismo de Portugal, I.P. sempre
que se verifique, pelo menos, uma das seguintes situações, imputáveis à entidade
beneficiária:
a) Não cumprimento dos objetivos ou obrigações contratuais;
b) Não cumprimento das respetivas obrigações legais;
c) Prestação de informações falsas sobre a sua situação ou viciação dos dados fornecidos
na apresentação da candidatura.
2. A resolução do contrato implica a devolução do apoio financeiro recebido, acrescido de
juros calculados à taxa indicada no contrato de concessão de apoio financeiro, no prazo de
60 dias úteis contados da data da respetiva notificação.
Artigo 12.º
Enquadramento comunitário
Os apoios financeiros são concedidos ao abrigo do regime de auxílios de minimis.
Artigo 13.º
Entrada em vigor
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura.

ANEXO
CAE TURISMO

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

771

Aluguer de veículos automóveis

79

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas

82300

Organização de feiras, congressos e outros eventos similares

93192

Outras atividades desportivas, n. e. (1)

93210

Atividades de parques de diversão e temáticos (1)

93292

Atividades dos portos de recreio (marinas) (1)

93293

Organização de atividades de animação (1)

93294

Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. (1)

Notas:
(1) Atividades enquadráveis, desde que desenvolvidas por empresas de animação turística

