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FINANCIAMENTOS 
 

 CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇOES PERANTE O TURISMO DE 

PORTUGAL 

Em todos os regimes de apoio financiados por receitas próprias do Turismo de Portugal (Regime Geral dos 

Financiamentos, Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, Programa Valorizar): 

 Suspensão imediata da cobrança dos reembolsos vencidos no corrente ano e a vencer até 30 de 

setembro de 2020; 

 Nos casos em que os reembolsos integrem o pagamento de juros de capital, estes ficam abrangidos 

pela suspensão da cobrança; 

 As prestações a que se refere o ponto anterior passam a vencer no dia correspondente do ano de 

2021, com o consequente diferimento sequencial das datas de vencimento das prestações de 

reembolso previstas nos planos de pagamento, cujo termo final é prorrogado por um ano; 

 No caso da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta a suspensão  aplica-se à parcela do empréstimo 

financiada pelo Turismo de Portugal. Para a parcela financiada pela Instituição de Crédito terá de ser 

aferido junto da mesma se uma eventual suspensão se afigura viável e em que condições. 
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Iniciativa JESSICA 

 Suspensão imediata da cobrança dos reembolsos vencidos no corrente ano e a vencer até 30 de 

setembro de 2020; 

 Nos casos em que os reembolsos integrem o pagamento de juros de capital, estes ficam abrangidos 

pela suspensão da cobrança; 

 As prestações a que se refere o ponto anterior passam a vencer no dia correspondente do ano de 

2021, com o consequente diferimento sequencial das datas de vencimento das prestações de 

reembolso previstas nos planos de pagamento, cujo termo final é prorrogado por um ano, mas com o 

limite máximo de 31 de outubro de 2031. 

Para mais informações: 

_ Ver FAQ Suspensão do reembolso dos apoios financeiros geridos pelo Turismo de Portugal [PDF] 

 

Apoio relativo a eventos adiados ou cancelados 

 São elegíveis para efeitos do apoio e são financiados, não obstante o adiamento ou cancelamento, os 

custos em que as entidades promotoras já tenham incorrido, na realização dos investimentos 

relacionados com eventos em 2020 

 O pagamento de tranches dos apoios previstos pode ser antecipado para efeitos da cobertura dos 

custos em que as entidades promotoras já tenham incorrido 

Para mais informações: 

_ Ver FAQ Medidas de Apoio à Economia - Flexibilizar [PDF] 

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