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Face aos bons resultados obtidos pelo Turismo em 2016, que representaram 17% das exportações 

nacionais e 49% das exportações de serviços, este é considerado um setor estratégico para a economia 

nacional. 

Nesse sentido, o Turismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário, mantém ativo o instrumento 

financeiro orientado para os projetos de turismo – LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA, 

através da assinatura do protocolo de colaboração a 17 de março de 2017. A vigência do protocolo 

prolonga-se até 31 de dezembro de 2018, com um orçamento global de 75 milhões de euros. 

 
CONDIÇÕES GERAIS DAS OPERAÇÕES 

→ ENTIDADES BENEFICIÁRIAS 

Todas as empresas turísticas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer forma jurídica; 

 → PROJETOS ENQUADRÁVEIS 

 Requalificação de empreendimentos turísticos existentes,incluindo a ampliação dos mesmos, 

tendo em vista posicioná-los em segmentos de maior valor acrescentado; 

 Criação de empreendimentos turísticos, desde que: 

- se afigurem diferenciadores em relação à oferta existente na região e importantes para o 

posicionamento competitivo do destino, 

- sejam adequados à procura turística atual ou potencial e supram carências de oferta, e, 

preferencialmente, 

- resultem da adaptação de património cultural edificado classificado ou de intervenções de 

reabilitação urbana em áreas de interesse turístico; 

 Criação e requalificação de empreendimentos, equipamentos ou atividades de animação, 

desde que revelem interesse para o turismo; 

 Criação e requalificação de estabelecimentos de restauração e de bebidas, desde que revelem 

interesse para o turismo; 

 Desenvolvimento de projetos de empreendedorismo no setor do turismo: 

- Apresentem um investimento elegível máximo de 500 mil euros; 

- Sejam promovidos por pequenas ou médias empresas a criar ou com, no máximo, 2 anos de 

atividade completos; 

- Tenham por objeto empreendimentos, equipamentos ou atividades de animação e de 

restauração que revelem interesse para o turismo (CAE Grupos 561, 563, 931 e 932), assim 

como serviços associados ao setor do Turismo, ainda que não incluídos nas CAE constantes 

do Anexo I, com particular enfoque nos de base tecnológica.  
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→ VALOR MÁXIMO POR PROJETO 

O financiamento não pode exceder 75% do Investimento elegível (O Turismo de Portugal tem 

um limite máximo de 2 milhões de euros); 

 → ESTRUTURA DO FINANCIAMENTO 

 Entre 60 e 75% do empréstimo sem juros (Turismo de Portugal); 

 Entre 25 e 40% do empréstimo bonificado (a taxa de juro é avaliada pela entidade bancária 

mediante o risco associado ao projeto). 

 Empresas PME: 

· 60% → Turismo de Portugal 

· 40% → Instituição de Crédito 

 Empresas Não PME: 

· 40% → Turismo de Portugal 

· 60% → Instituição de Crédito 

 Projetos Especiais: 

· 75% → Turismo de Portugal 

· 25% → Instituição de Crédito 

→ São considerados PROJETOS ESPECIAIS 

 Projetos de empreendedorismo; 

 Projetos que tenham por objeto empreendimentos, equipamentos ou atividades de animação, 

que revelem interesse para o turismo e que visem a dinamização turística de centros urbanos; 

 Projetos que se traduzam em investimentos de regeneração económica e de reabilitação 

urbana em áreas com interesse turístico; 

 Projetos que, pelas suas caraterísticas, a avaliar pelo TURISMO DE PORTUGAL, a pedido expresso 

do BANCO, contribuam para o aumento da estada média dos turistas, para a redução da 

sazonalidade ou que se traduzam em projetos demonstradores de uma marcada diferenciação 

ao nível da sustentabilidade ambiental ou energética. 
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→ PRAZOS DA OPERAÇÃO 

  Máximo de 15 anos, incluindo um período máximo de carência de 4 anos 

 → TAXAS DE JURO 

 Parcela Turismo de Portugal 

- Não vence juros. 

- No caso de projetos de criação de estabelecimentos de alojamento turístico que não se 

traduzam na recuperação de património classificado, a taxa de juro aplicável à parcela do 

Turismo de Portugal é indexada à EURIBOR a 12 meses, acrescida de um spread 

correspondente a 50% do spread aplicado à parcela da Instituição de Crédito. 

 Parcela Instituições de Crédito 

- A que resultar da análise de risco efetuada pelas Instituições de Crédito. 

 → DESPESAS ELEGÍVEIS: Ativos corpóreos e incorpóreos necessários para alcançar os objetivos do 

projeto, acrescido de até 10% para fundo de maneio; 

 → CAPITAIS PRÓPRIOS: Mínimo de 25% do investimento elegível, dos quais uma parcela de 15% deve 

estar isenta de qualquer apoio público;  

 → PRÉMIO DE DESEMPENHO: 

 Nos projetos de investimento a implementar no interior do país, parte da componente do 

financiamento atribuído pelo TURISMO DE PORTUGAL pode ser convertido em incentivo não 

reembolsável, desde que sejam atingidas as seguintes metas, ao terceiro ano completo de 

exploração:  

a) Pelo menos 90% do valor de negócios e do valor acrescentado bruto previsto na 

candidatura, sendo que cada um concorre em 50% para esse objetivo; 

b) A criação da totalidade dos postos de trabalho previstos na candidatura. 

 

 Valor do Prémio de desempenho: 

 
- 5% ou os limites definidos no regime de minimis, consoante o que for de menor valor, no 

caso de projetos promovidos por empresas que não reúnam as caraterísticas de pequena 

ou média empresa; 

- 10%, no caso de os projetos serem promovidos por médias empresas; 

- 20%, no caso de os projetos serem promovidos por micro e pequenas empresas. 


