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FINANCIAMENTOS 
 

AGÊNCIAS DE VIAGEM, ANIMAÇÃO TURÍSTICA, 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SIMILARES 

Dotação total de 200 M€ / Candidaturas até 31 de dezembro de 2020 

Destinatários: 

Empresas (Microempresas, PME, Small Mid Cap e Midcap), incluindo Empresários em Nome Individual (ENI) 

como agências de viagens, animação turística, organização de eventos e similares, que tenham: 

 Situação líquida positiva no último balanço aprovado; 

 Situação líquida negativa e regularização em balanço intercalar aprovado até à data da operação; 

 Independentemente da respetiva situação líquida, iniciado atividade há menos de 24 meses contados 

desde a data da respetiva candidatura, ou sejam Empresários em Nome Individual (ENI) sem 

contabilidade organizada e desde que possuam Certificação PME; 

 CAE’s: Secção N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 79110; 79120; 79900; 82300. 

 Secção R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 

 90010; 90020; 90030; 90040; 91011; 91012; 91020; 91030; 91041; 91042; 93110; 93120; 93130; 

93191; 93192; 93210; 93291; 93292; 93293; 93294. 

 

Condições de acesso: 

 Não ter dívidas perante a Segurança Social ou a Administração Tributária (não relevando, para estes 

efeitos, as dívidas que tenham sido constituídas no mês de março de 2020 e sejam / tenham sido 

regularizadas até dia 30 de abril de 2020). 

 Não ter incidentes não regularizados junto da Banca e do Sistema de Garantia Mútua à data da 

emissão de contratação. 



www.cm-sbras.pt 

APOIO A EMPRESAS E 
EMPREENDEDORES - COVID19 

 

 
Município de São Brás de Alportel  |  Gabinete do Empreendedor  
Tel. 289 840 000  |  E-mail: empreendedor@cm-sbras.pt 

Página 2 de 3 
 

 Não serem consideradas como empresas em dificuldades a 31 de dezembro de 2019, resultando as 

dificuldades atuais do agravamento das condições económicas no seguimento da epidemia do COVID-

19; 

 Compromisso de manutenção dos postos de trabalho permanentes até 31 de dezembro 2020, ou 

demonstrar estar sujeita ao regime de lay-off, mediante a apresentação de aprovação da Segurança 

Social. 

 

Características: 

 Máximo por empresa: €50.000 (Microempresas); €500.000 (Pequenas Empresas); €1.500.000 (Médias 

Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap) 

 Garantia: até 90% (Microempresas e Pequenas Empresas); até 80% (Médias Empresas, Small Mid Cap 

e Mid Cap) do capital em dívida  

 Contragarantia: 100% 

 Prazo da operação: até 6 anos 

 Juros: modalidade de taxa de juro fixa ou variável acrescida de um spread entre 1% e 1,5% 

 Carência de capital: até 18 meses 

 

Onde se dirigir:  

Aos bancos. 

 

Para mais informação:  

 http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-

linha-apoio-agencias-viagens-animacao-turistica-eventos-similares.aspx 

 https://www.spgm.pt/pt/ 

 https://www.iapmei.pt/ 

 http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx 

  

A.5 CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇOES FACE A FINANCIAMENTOS A DECORRER 

Cumprimento de obrigações perante o QCA III, QREN e o Portugal 2020 
 Pedidos de reembolso de incentivo pagos num mais curto prazo possível; 

 Diferimento automático de reembolso das prestações dos incentivos, por 12 meses, das prestações 

vincendas até 30 setembro 2020; 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-agencias-viagens-animacao-turistica-eventos-similares.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-agencias-viagens-animacao-turistica-eventos-similares.aspx
https://www.spgm.pt/pt/
https://www.iapmei.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
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 Elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados ou adiados devido 

à COVID-19; 

 Impactes da COVID-19 são motivos de força maior não imputáveis aos beneficiários para efeitos 

de avaliação dos objetivos inerentes aos sistemas de incentivos. 

 

Consulte a Orientação Técnica (OT) N.º 1/2020, de 23 de março, que clarifica o âmbito e aplicação das medidas 

de apoio às empresas incluídas nos pontos 2. a 4. da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 

13 de março, que aprova um conjunto de medidas relativas à infeção epidemiológica do novo coronavírus – 

COVID-19. 

 

Consulte, também, a Deliberação n.º 8/2020, de 28 de março, da Comissão Interministerial de Coordenação 

do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, que regulamenta as medidas excecionais criadas pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, bem como adota outras de natureza complementar 

no âmbito das suas competências. Estas medidas produzem efeitos a partir de 13 de março de 2020 e aplicam-

se, com as devidas adaptações, aos Programas Operacionais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/ot_adc_rede_si_covid_19_rede_versao_final.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/130243054/details/maximized
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf

