
Linha de Crédito 
Especifica
COVID-19

Apoio às empresas da Restauração 
e Similares

Apoio às empresas de Turismo
– Empreendimentos Turísticos 
e Alojamento

Apoio às Agências de Viagem, 
Animação Turística, Organizadores 
de Eventos e Similares

Apoio à Tesouraria para Microem-
presas do Turismo

Dotação 600 milhões de euros 900 milhões de euros 200 milhões de euros 60 milhões de euros

Operações
Elegíveis

Operações destinadas exclusivamente ao financiamento de necessidades de tesouraria.

Destinatários Micro, Pequenas e Médias Empresas, certifi-
cadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI; 
Small Mid Cap e Mid Cap; Empresários em 
nome individual (ENI) do Setor.
 
As condições são as seguintes:
a) Situação líquida positiva no último balanço 
aprovado; ou
b) Situação líquida negativa e regularização 
em balanço intercalar aprovado até à data 
da respetiva candidatura;
c) Condição não exigida a empresas com 
menos de 24 meses de atividade e a 
empresários em nome individual (ENI) sem 
contabilidade organizada.

Micro, Pequenas e Médias Empresas, certifi-
cadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI; 
Small Mid Cap e Mid Cap; Empresários em 
nome individual (ENI) do Setor.
 
As condições são as seguintes:
a) Situação líquida positiva no último balanço 
aprovado; ou
b) Situação líquida negativa e regularização 
em balanço intercalar aprovado até à data 
da respetiva candidatura;
c) Condição não exigida a empresas com 
menos de 24 meses de atividade e a 
empresários em nome individual (ENI) sem 
contabilidade organizada.

Micro, Pequenas e Médias Empresas, certifi-
cadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI; 
Small Mid Cap e Mid Cap; Empresários em 
nome individual (ENI) do Setor.
 
As condições são as seguintes:
a) Situação líquida positiva no último balanço 
aprovado; ou
b) Situação líquida negativa e regularização 
em balanço intercalar aprovado até à data 
da respetiva candidatura;
c) Condição não exigida a empresas com 
menos de 24 meses de atividade e a 
empresários em nome individual (ENI) sem 
contabilidade organizada.

Microempresas do setor do turismo até 10 
postos de trabalho; 

Volume de negócios anual ou balanço total 
anual não exceda 2 M€; 

Demonstrar, mediante declaração prestada 
no momento da candidatura ao Turismo de 
Portugal, que a sua atividade foi impactada 
negativamente pela pandemia.



Elegibilidade - Sem incidentes não regularizados junto da 
Banca e do Sistema de Garantia Mútua à 
data da emissão de contratação;

- Não relevando as dívidas constituídas no 
mês de março de 2020, tenham a situa-
ção regularizada junto da Administração 
Fiscal e da Segurança Social, apresentando 
declaração nesse sentido e no sentido de 
regularização de eventuais dívidas constitu-
ídas durante o mês de março às referidas 
entidades até 30 de abril;

- Não serem consideradas como empre-
sas em dificuldades a 31 de dezembro de 
2019, resultando as dificuldades atuais do 
agravamento das condições económicas no 
seguimento da epidemia do COVID-19; 

- Apresentem declaração específica  na 
qual a empresa assume o compromisso 
de manutenção dos postos de trabalho 
permanentes até 31 de dezembro 2020, 
face ao comprovado número desses postos 
a 1 de fevereiro de 2020 e, como tal, não 
ter promovido nem vir a promover, nesse 
período, processos de despedimento cole-
tivo ou despedimento por extinção do posto 
de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 
367.º do Código do Trabalho, ou demonstre 
estar sujeito ao regime de lay-off, mediante 
a apresentação de aprovação da Segurança 
Social.

- Sem incidentes não regularizados junto da 
Banca e do Sistema de Garantia Mútua à 
data da emissão de contratação;

- Não relevando as dívidas constituídas no 
mês de março de 2020, tenham a situa-
ção regularizada junto da Administração 
Fiscal e da Segurança Social, apresentando 
declaração nesse sentido e no sentido de 
regularização de eventuais dívidas constitu-
ídas durante o mês de março às referidas 
entidades até 30 de abril;

- Não serem consideradas como empre-
sas em dificuldades a 31 de dezembro de 
2019, resultando as dificuldades atuais do 
agravamento das condições económicas no 
seguimento da epidemia do COVID-19; 

- Apresentem declaração específica, na 
qual a empresa assume o compromisso 
de manutenção dos postos de trabalho 
permanentes até 31 de dezembro 2020, 
face ao comprovado número desses postos 
a 1 de fevereiro de 2020 e, como tal, não 
ter promovido nem vir a promover, nesse 
período, processos de despedimento cole-
tivo ou despedimento por extinção do posto 
de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 
367.º do Código do Trabalho, ou demonstre 
estar sujeito ao regime de lay-off, mediante 
a apresentação de aprovação da Segurança 
Social.

- Sem incidentes não regularizados junto da 
Banca e do Sistema de Garantia Mútua à 
data da emissão de contratação;

- Não relevando as dívidas constituídas no 
mês de março de 2020, tenham a situa-
ção regularizada junto da Administração 
Fiscal e da Segurança Social, apresentando 
declaração nesse sentido e no sentido de 
regularização de eventuais dívidas constitu-
ídas durante o mês de março às referidas 
entidades até 30 de abril;

- Não serem consideradas como empre-
sas em dificuldades a 31 de dezembro de 
2019, resultando as dificuldades atuais do 
agravamento das condições económicas no 
seguimento da epidemia do COVID-19;

- Apresentem declaração específica,  na 
qual a empresa assume o compromisso 
de manutenção dos postos de trabalho 
permanentes até 31 de dezembro 2020, 
face ao comprovado número desses postos 
a 1 de fevereiro de 2020 e, como tal, não 
ter promovido nem vir a promover, nesse 
período, processos de despedimento cole-
tivo ou despedimento por extinção do posto 
de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 
367.º do Código do Trabalho, ou demonstre 
estar sujeito ao regime de lay-off, mediante 
a apresentação de aprovação da Segurança 
Social.

Demonstrar, mediante declaração prestada 
no momento da candidatura ao Turismo de 
Portugal, que a sua atividade foi impactada 
negativamente pela pandemia;

- Estar devidamente licenciadas para o exer-
cício da respetiva atividade e devidamente 
registadas no Registo Nacional de Turismo, 
quando legalmente exigível;

- Não se podem encontrar numa situação de 
empresa em dificuldade;

 - Não podem ter sido objeto de aplicação, 
nos 2 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 impos-
tos 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;

- Não podem ter sido condenadas nos 2 
anos anteriores à data da candidatura, 
por sentença transitada em julgado, por 
despedimento ilegal de grávidas, puérperas 
ou lactantes;

- A verificação do cumprimento das condi-
ções enunciadas é efetuada mediante decla-
ração prestada pela empresa no momento 
da candidatura.

Condições 
– Máximo por 
empresa

Microempresas – €50.000;
Pequenas Empresas – €500.000;
Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap 
– €1.500.000.

Microempresas – €50.000;
Pequenas Empresas – €500.000;
Médias Empresas  – €1.500.000;
Small Mid Cap e Mid – Cap €2.000.000.

Microempresas – €50.000;
Pequenas Empresas – €500.000;
Médias Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap  
– €1.500.000.

Valor do empréstimo: 750 euros mensais 
por cada posto de trabalho existente na em-
presa a 29 de fevereiro de 2020, multiplica-
do pelo período de três meses, no máximo 
de 20.000 euros.



Garantias Até 90%, para Micro e Pequenas Empresas;
Até 80%, para Médias Empresas, Small Mid 
Cap e Mid Cap.

Até 90%, para Micro e Pequenas Empresas;
Até 80%, para Médias Empresas, Small Mid 
Cap e Mid Cap.

Até 90%, para Micro e Pequenas Empresas;
Até 80%, para Médias Empresas, Small Mid 
Cap e Mid Cap.

Fiança pessoal de um sócio da sociedade

Contragarantia 100% 100% 100% De acordo com a avaliação/analise efetuada 
pelo Turismo de Portugal

Juros Modalidade de taxa de juro fixa ou variável 
acrescida de um spread até aos limites 
máximos de spreads indicados no 
Spread bancário máximo:
• Empréstimos até 1 ano de maturidade: 
1,00%;
• Empréstimos de 1 a 3 anos de maturida-
de: 1,25%;
• Empréstimos de 3 a 6 anos de maturida-
de: 1,50%.

Modalidade de taxa de juro fixa ou variável 
acrescida de um spread até aos limites 
máximos de spreads indicados no 
Spread bancário máximo:
• Empréstimos até 1 ano de maturidade: 
1,00%;
• Empréstimos de 1 a 3 anos de maturida-
de: 1,25%;
• Empréstimos de 3 a 6 anos de maturida-
de: 1,50%.

Modalidade de taxa de juro fixa ou variável 
acrescida de um spread até aos limites 
máximos de spreads indicados no 
Spread bancário máximo:
• Empréstimos até 1 ano de maturidade: 
1,00%;
• Empréstimos de 1 a 3 anos de maturida-
de: 1,25%;
• Empréstimos de 3 a 6 anos de maturida-
de: 1,50%.

Sem Juros.

Prazo da
Operação

Até 6 anos Até 6 anos Até 6 anos 3 anos

Carência 18 meses 18 meses 18 meses 1 ano

Candidatura Até 31 de dezembro de 2020, junto dos 
bancos aderentes.

Até 31 de dezembro de 2020, junto dos 
bancos aderentes.

Até 31 de dezembro de 2020, junto dos 
bancos aderentes.

Candidaturas através da página Turismo de 
Portugal.

CAE de 
Atividade

Secção I – Alojamento, restauração 
e similares 
CAE 56101; 56102; 56103; 56104; 56105; 
56106; 56107; 56210; 56290; 56301; 
56302; 56303; 56304; 56305.

Secção I – Alojamento, restauração e 
similares
CAE 55111; 55112; 55113; 55114; 55115; 
55116; 55117; 55118; 55119; 55121; 
55122; 55123; 55124; 55201; 55202; 
55203; 55204; 55300; 55900.
Secção N – Atividades administrativas 
e dos serviços de apoio
CAE 77110 e 77120.

Secção N – Atividades administrativas 
e dos serviços de apoio
CAE 79110; 79120; 79900; 82300.
Secção R – Atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e recreativas
CAE 90010; 90020; 90030; 90040; 91011; 
91012; 91020; 91030; 91041; 91042; 
93110; 93120; 93130; 93191; 93192; 
93210; 93291; 93292; 93293; 93294.

Secção I – Alojamento, restauração e 
similares
CAE 551; 55201; 55202; 55204; 55300; 
561; 563.
Secção N – Atividades administrativas 
e dos serviços de apoio
CAE 771;79;82300.
Secção R – Atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e recreativas
CAE 93192; 93210;93292; 93293; 
93294 (atividades enquadráveis desde que 
desenvolvidas por empresas de animação 
turística).

Nota: Esta informação não dispensa a leitura e consulta do normativo legalmente estabelecido.


