
Linha de Crédito para Microempresas do Setor Turís7co (60 ME) 

1. Quais os principais des7natários? 

Microempresas do setor do Turismo até 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual 

ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros. 

2. Quando entram em vigor? 

Na semana de 16 de março. 

3. Quais as condições de adesão? 

Microempresas que demonstrem, mediante declaração prestada no momento da candidatura 

ao Turismo de Portugal, de que a sua aFvidade foi impactada negaFvamente pela pandemia. 

As empresas devem estar devidamente licenciadas para o exercício da respeFva aFvidade e 

devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente exigível. 

Adicionalmente, cabe às empresas: 

a) Não se encontrarem numa situação de empresa em dificuldade, tendo em conta a definição 

constante do nº 3 do presente arFgo; 

b) Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores à data da candidatura, de 

sanção administraFva ou judicial pela uFlização 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; 

c) 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. 

d) A verificação do cumprimento das condições enunciadas é efetuada mediante declaração 

prestada pela empresa no momento da candidatura. 

4. Quais as condições apresentadas, nomeadamente as garan7as, juros e maturidades? 

Dotação total de 60 milhões de euros; 



Valor do emprésFmo: 750 euros mensais por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 

de fevereiro de 2020, mulFplicado pelo período de três meses, no máximo de 20.000 euros; 

Prazo da operação: 3 anos, incluindo 1 ano de carência; 

GaranFa: Fiança pessoal de um sócio da sociedade; 

Sem juros; 

Candidaturas: junto do Turismo de Portugal, que tem 5 dias úteis para responder. 

Mais informações em: apoioaoinvesFdor@turismodeportugal.pt 
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