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Medidas de Apoio às Empresas do Turismo 

 Empreendimentos Turísticos, Alojamentos Locais, Restaurantes e similares, 

Agentes de Animação Turística, Organização de Eventos, Agências de Viagem. 
 

VERSÃO 3- 19 de maio de 2020 

 

O presente documento visa elaborar uma síntese de todos os apoios disponíveis para o setor 

do turismo e que possam servir para manutenção, valorização e criação de negócios na área 

turística. Esses apoios serão apresentados para as áreas de financiamento, consultadoria 

através dos gabinetes de apoio ao empreendedor, campanhas, medidas municipais e ações 

de formação, seminários e reuniões e outras medidas de interesse para o setor. 

 

SUMÁRIO: 

I. FINANCIAMENTOS E MEDIDAS FISCAIS 

II. SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTADORIA 

III. MEDIDAS DE APOIO DE ÂMBITO MUNICIPAL 

IV. CAMPANHAS 

V. FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS E REUNIÕES 

VI. OUTRAS MEDIDAS 

_____ 

Alertamos: Estas matérias estão em constante atualização. Procuraremos atualizar esta síntese informativa, 

agradecendo a sua melhor compreensão. 
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>APRESENTAÇÃO SÍNTESE: 

A. FINANCIAMENTOS E MEDIDAS FISCAIS 

Principais ações: 

1. Empréstimos a Restauração e Similares: 600 M€, dos quais 270 M€  serão para micro e 

pequenas empresas; 

2. Empréstimos a Agências de Viagens; Animação; Organização de Eventos e Similares: 200 

M€, dos quais 75M€ serão para micro e pequenas empresas. (encerrados por ter sido 

atingido o limite da dotação disponível); 

3. Empréstimos a Empreendimentos e Alojamentos; 

4. Linha de Crédito de 200 M€ para apoio à tesouraria, enquanto as linhas supra 

mencionadas não estiverem ainda em operação; 

5. Apoio Financeiro Extraordinário a Fundo Perdido para Micro e Pequenas Empresas. Para 

apoio a compra de equipamentos de proteção individual e produtos de limpeza e 

desinfeção. (NOVO) 

6. Turismo de Portugal suspendeu os reembolsos exigidos às empresas no decurso de 

programas de financiamento; 

7. Aceleração do pagamento de incentivos; 

8. Diferimento de prestações vincendas relativas a subsídios;  

9. Reforço dos plafonds dos seguros de crédito à exportação com garantias de Estado; 

10. Isenção temporária do pagamento das contribuições segurança social; 

11. Apoio para pagamento de remunerações, para formação profissional, um incentivo 

financeiro extraordinário à normalização da atividade da empresa; 

12. Medidas ao nível da fiscalidade, como a prorrogação do prazo de cumprimento de 

obrigações fiscais, assim como a suspensão de processos de execução fiscal em curso ou 

que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária. 

13. Programa ADAPTAR (NOVO) 

(desenvolvimentos nas páginas seguintes) 
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B. SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTADORIA: 

1. Na Câmara Municipal de São Brás de Alportel: GABINETE DO EMPREENDEDOR: 

(empreendedor@cm-sbras.pt  / Tlf: (+351) 289 840 212); 

2. Na Região de turismo do Algarve: GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR 

(apoio.investidor@turismodoalgarve.pt; Tlf: (+351) 289 800 418 / (+351) 931 125 

094)  

3. TURISMO DE PORTUGAL (escolasonline@turismodeportugal.pt; e formulário online) 

 

C. MEDIDAS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

Medidas de Apoio à Economia Local integradas no Fundo Municipal de Emergência COVID 

1. Isenção de Faturas de Água, Saneamento e Resíduos aos Estabelecimentos Encerrados;  

2. Isenção de Taxas de Ocupação de Espaço Público e Publicidade aos Estabelecimentos 

Encerrados;  

3. Isenção de Rendas de Espaços Comerciais e Bancas em espaços Municipais;  

4. Programa de Recuperação Economico/Social de São Brás de Alportel; 

5. Criação de Novo Serviço de Apoio ao empresário;   

6. Ampliação do Projeto de Hortas Comunitárias c/ Banco de Terras para incentivo à 

agricultura e produção Local:  

7. Criação de Incentivos ao Empreendedorismo Local em parceria com entidades; 

8. Rede de Empreendedorismo Local – para fomento da economia circular; 

9. Investimento em tecnologia - para apoio comércio local /reforço do Portal Comércio e 

Serviços; 

10. Programa De Estágios para Jovens; 

11. Novo Plano de Dinamização do Comércio Local c/novas iniciativas e incentivos; 

12. Plano de Dinamização das Zonas de Acolhimento Empresarial; 

13. Campanha de Promoção turística "Vá para Fora cá Dentro, Mesmo!"  

14. Elaboração de Estratégia de Desenvolvimento, com reajuste de eixos, em função da nova 

realidade e de modo a potenciar os recursos e caraterísticas do Território e da População; 

15. Constituição de Fundo de Reserva para eventuais necessidades. 

mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
mailto:apoio.investidor@turismodoalgarve.pt
mailto:escolasonline@turismodeportugal.pt


www.cm-sbras.pt 

APOIO A EMPRESAS E 
EMPREENDEDORES - COVID19 

 

SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS E EMPREENDEDORES – COVID 19 
Município de São Brás de Alportel  |  Gabinete do Empreendedor  
Tel. 289 840 212  |  E-mail: empreendedor@cm-sbras.pt 

Página 4 de 
33 

 

 

D. CAMPANHAS 

 

1. Turismo de Portugal: 

I. Can Skip Hope 
II. Selo “Estabelecimento Clean & Safe” 

III. #Read Portugal 
IV. “Juntos Voltamos Já” (restauração) 

 

2. Região de Turismo do Algarve 

I. “Lembra-te de mim. Algarve” (promoção do Algarve) 

II. “Ontem, como Hoje, Estamos Cá para Ajudar” (promoção da consultadoria da 

RTA- apoio aos empreendedores) 

 

E. FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS E REUNIÕES 

 

1. Turismo de Portugal: BEST – Business Education for Smart Tourism. Esta edição, 

também com participação gratuita, é composta por ações de formação transmitidas em 

direto, na plataforma Microsoft Teams.  (Programa e inscrições disponíveis brevemente) 

2. Turismo de Portugal: O Programa de Formação Executiva Certificada Online. 

(Temas: HACCP Operacional - Prevenção e Pontos de Controlo; Como Promover a Sua 

Marca no Mundo Online - Ferramentas de Marketing Turístico; Saber Comunicar e 

Atender o Cliente de Forma Eficiente, etc.) Todo o programa e inscrições em:  

3. http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas

/programa-formacao-executiva-certificada-online.aspx  

4. Sessões de esclarecimento da Região do Turismo do Algarve. Consulte a agenda em: 

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/agenda.aspx  

 

F. OUTRAS MEDIDAS 

1. Reservas turísticas não reembolsáveis realizadas entre 13 de março e 30 de setembro e 

canceladas por motivos da pandemia.  

 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-executiva-certificada-online.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-executiva-certificada-online.aspx
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/agenda.aspx
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a. Opção de vale/ crédito ou reagendamento ate 31 de dezembro. 
b. A quem esta em situação de desemprego podem pedir o reembolso do valor total 

despendido. 
c. Caso não seja possível o reagendamento ou o vale não seja utilizado pode pedir o 

reembolso no prazo de 14 dias. 
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>APRESENTAÇÃO DETALHADA 

A. FINANCIAMENTO 

A.1 RESTAURAÇÃO 

Dotação total de 600 M€ / Candidaturas até 31 de dezembro de 2020 

As operações de crédito a celebrar no âmbito desta Linha traduzem-se em empréstimos bancários de curto e 

médio prazos e destinam-se exclusivamente ao financiamento de necessidades de tesouraria 

Destinatários: 

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

(ENI) do setor da restauração 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 abrangidas: Alojamento, restauração e similares - 56101; 56102; 56103; 56104; 56105; 56106; 56107; 

56210; 56290; 56301; 56302; 56303; 56304; 56305. 

Condições de Acesso: 

o 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). 

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

emissão de contratação; 

o 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; 

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

Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap) 

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

e Mid Cap) do capital em dívida  

o Contragarantia: 100% 

o Prazo da operação: até 6 anos 

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

o Carência de capital: até 18 meses 

o Acesso ao apoio: Candidatura junto aos bancos 

 

Onde se dirigir:  

Aos bancos. 

 

Para mais informação:  

 http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-

financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-restauracao-similares.aspx 

 COVID-19: Apoio Empresas da Restauração e similares 

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

 https://www.iapmei.pt/ 

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

 

A.2 MICROEMPRESAS 

Dotação total de 60 M€ / Candidaturas até 31 de dezembro de 2020 

A Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo - COVID-19 é uma nova linha de financiamento 

dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à forte retração da 

procura que se tem registado. 

Elegibilidade: 

o Microempresas do setor do turismo até 9 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou 

balanço total anual não exceda 2 M€; 

o Devem demonstrar, mediante declaração prestada no momento da candidatura ao Turismo de 

Portugal, que a sua atividade foi impactada negativamente pela pandemia; 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-restauracao-similares.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-restauracao-similares.aspx
https://www.spgm.pt/pt/
https://www.iapmei.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
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o Devem estar devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e devidamente 

registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente exigível 

o Não se podem encontrem numa situação de empresa em dificuldade; 

o 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 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; 

o 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; 

o A verificação do cumprimento das condições enunciadas é efetuada mediante declaração prestada 

pela empresa no momento da candidatura.   

Condições:  

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

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

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

o Garantia: fiança pessoal de um sócio da sociedade 

o Sem juros 
Acesso ao apoio: Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo COVID-19i 
Para mais informação:  

 http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/lin
ha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx 

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

 
 https://www.iapmei.pt/ 

 

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

 

A.3 Apoio Financeiro Extraordinário a Fundo Perdido para Micro e Pequenas Empresas 

(NOVO) 

Foi anunciado pelo Governo que irá ser disponibilizado um sistema de apoios a fundo perdido para Micro e 

Pequenas Empresas. Este sistema será especificamente direcionado para empresas do setor restauração e 

similares, serviços pessoais e comércio tradicional, sendo eventualmente alargado mais tarde a todos os 

setores de atividade. Os apoios irão oscilar entre os 500 e os 5000€, sendo que 80% será subsidiada a fundo 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
https://www.spgm.pt/pt/
https://www.iapmei.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
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perdido. As despesas elegíveis serão sobretudo sobre gastos decorrentes da pandemia, como equipamentos 

de proteção pessoal, quer para colaboradores quer para utentes, mas também para atividades como a criação 

de entregas ao domicílio ou facilitação de mecanismos de teletrabalho. Poderão ser elegíveis também serviços 

de limpeza e desinfeção que decorram num período que será definido, sendo em princípio de 3 a 6 meses. 

Estas despesas elegíveis poderão retroagir a à data do primeiro estado de emergência (18 de março). Os 

candidatos terão de ter a sua situação fiscal regularizada e não ter dívidas perante a Segurança Social. As 

candidaturas têm a sua abertura prevista para 11 de maio e possivelmente poderão ser extensíveis a PME’s, 

com taxas de apoio mais pequenas, mas com valores de investimento mais altos. (MEDIDA EM ATUALIZAÇÃO) 

 

A.4 MICROEMPRESAS, PME E OUTRAS 

Dotação total de 900 M€ / Candidaturas até 31 de dezembro de 2020 

As operações de crédito a celebrar no âmbito desta Linha traduzem-se em empréstimos bancários de curto e 

médio prazos e destinam-se exclusivamente ao financiamento de necessidades de tesouraria. 

 

Destinatários: 

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

do setor do turismo (incluindo empreendimentos e alojamentos para turistas), 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 abrangidas: 

 Secção I - Alojamento, restauração e similares: 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 77110 e 77120 

 

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

emissão de contratação; 

 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); €2.000.000 (Small Mid Cap e Mid Cap) (atualizado) 

 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 

 Acesso ao apoio: Candidatura junto aos bancos 

 

Onde se dirigir:  

Aos bancos. 

 

Para mais informação:  

 http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-

financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-empresas-turismo.aspx  

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

 https://www.iapmei.pt/  

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

 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-empresas-turismo.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/covid-19-linha-apoio-empresas-turismo.aspx
https://www.spgm.pt/pt/
https://www.iapmei.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
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A.5 AGÊNCIAS DE VIAGEM, ANIMAÇÃO TURISTICA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E 

SIMILARES (LINHA ENCERRADA A 6 de MAIO,POR TER SIDO ATINGIDA A DOTAÇÃO) 

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. 

 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. 
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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.6 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; 

 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 

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
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
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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/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf
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_ Outras medidas de natureza complementar: 

 Possibilidade de introduzir ajustamentos na calendarização, elegibilidades, condições e metas dos 

projetos, mediante pedido de reprogramação devidamente fundamentado;  

 Manutenção do apoio através do FSE, até ao final das respetivas operações, no âmbito das ofertas 

formativas reguladas; 

 Manutenção de elegibilidades nas ações de formação profissional, reabilitação profissional, medidas 

ativas de emprego e outras medidas não formativas apoiadas pelo FSE; 

 Suspensão de medidas em curso relativas a bolsa de recuperação, notificações relativas a recuperação 

de apoios e moratória automática no prazo de recuperação de dívidas, de 90 dias úteis. 

Para mais informações, consulte: 

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

 
Para mais informação sobre Medidas de Apoio à Economia – Portugal 2020, consulte: 
 Medidas de Apoio ao Emprego e às Empresas | COVID-19: EstamosOn 
 
Para mais informação:  

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

 

A.7 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. 

  

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-medidas-apoio-economia-flexibilizar.pdf
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
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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 

A.8 Programa ADAPTAR 

Candidaturas até 31 de dezembro de 2020 

As empresas necessitam de proceder à adaptação dos seus estabelecimentos, métodos de organização 

do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições de distanciamento físico 

no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes. 

Este sistema vai permitir minorar os custos acrescidos para o restabelecimento rápido das condições de 

funcionamento das empresas, sendo apoiados, nomeadamente, os custos de aquisição de equipamentos 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-suspensao-reembolsos-apoios-tp-concedidos.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-medidas-apoio-economia-flexibilizar.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
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de proteção individual para trabalhadores e utentes, equipamentos de higienização, contratos de 

desinfeção e os custos com a reorganização dos locais de trabalho e alterações de layout dos 

estabelecimentos 

Âmbito/ setores com atividade principal nos setores: 

TODAS AS ATIVIDADES exceto: a) Da pesca e da aquicultura; b) Da produção agrícola 

primária e florestas; c) Da transformação e comercialização de produtos agrícolas; d) Das 

atividades financeiras e de seguros; e) Das atividades de defesa; f) Das atividades de lotarias 

e outros jogos de aposta. 

Data das operações/despesas: consideram se todas as operações e despesas realizadas 

neste âmbito até 31 de dezembro de 2020 

 

PROGRAMA ADAPTAR 
Microempr
esas:1  
 

Pequenas e 
Médias 

Empresas 

 
CONDIÇÕES DE ACESSO 

Empresa legalmente constituída: 1 de março de 2020   
  

Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;     

Ter ou poder assegurar até à assinatura do termo de aceitação, a 
situação tributária e contributiva regularizada perante a administração 
fiscal e a segurança social. 

    

CRITÉRIOS DE ACESSO 
 
Valor elegível para a adaptação da atividade da empresa ao contexto da 
doença COVID-19, garantindo a segurança dos trabalhadores, clientes e 
relacionamento com os fornecedores 

 
500€ a 
5000€ 

 

5000€ a 
40000€ 

 

Despesas elegíveis/ início do projeto a candidatar 

 
18 de março 

de 2020 

 

Posterior à 
candidatura 

Ter uma duração máxima de execução de seis meses a contar da data 
de notificação da decisão favorável, tendo como data limite 31 de 
dezembro de 2020 

 

  
 

  

                                                             
1 Empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 
milhões de euros. 
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Estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares que 
lhes forem aplicáveis 

 

  
 

  
Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos 
financiamentos dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
(FEEI) 

 
X 

 

  

Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de 
recuperação, ainda pendente, na sequência de uma decisão anterior da 
Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado 
interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º 
do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão, de 16 de junho de 
2014 

 
X 

 

  

Certificação Eletrónica, obtida no site do IAPMEI X   
  

Não ser uma empresa em dificuldade2 

 

 

 
X 

 
 

  

 
DESPESAS A CANDIDATAR 

 
Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para um 
período máximo de seis meses para utilização pelos trabalhadores e 
clientes em espaços com atendimento ao público nomeadamente 
máscaras, luvas, viseiras e outros; 

 

  

 

X 

 

Aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa 
automática de desinfetantes, bem como respetivos consumíveis 

  
Para um período 
máximo de seis 

meses, 
nomeadamente 

solução 
desinfetante 

  

Contratação de serviços de desinfeção das instalações por um período 
máximo de seis meses 

    

Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, 
abrangendo os que utilizem tecnologia contactless, incluindo os custos 
com a contratação do serviço para um período máximo de seis meses 

 

  
 

  

Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a 
plataformas eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em regimes de 

  

                                                             

2 De acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão, de 16 de 

junho de 2014 

 

https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0651
https://www.iapmei.pt/Paginas/certificacao-PME.aspx
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0651
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«software as a service», criação e publicação inicial de novos conteúdos 
eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou 
motores de busca 

    

 

Reorganização e adaptação de locais de trabalho e de layout de espaços 
às orientações e boas práticas do atual contexto, designadamente, 
instalação de portas automáticas, instalação de soluções de iluminação 
por sensor, instalação de dispensadores por sensor nas casas de banho, 
criação de áreas de contingência, entre outros 

 
 

  

 

  
 

Designadamente 
medidas de higiene, 

segurança e 
distanciamento 

físico 

Isolamento físico de espaços de produção ou de venda ou prestação de 
serviços, designadamente, instalação de divisórias entre equipamentos, 
células de produção, secretárias, postos ou balcões de atendimento 

 

  
 

x 

Aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e 
distanciamento físico     

Custos com a aquisição e colocação de informação e orientação aos 
colaboradores e ao público, incluindo sinalização vertical e horizontal, no 
interior e exterior dos espaços 

 

  
 

  

Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores 
oficiais de contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento 

 

  
  

Aquisição de serviços de consultadoria especializada para: 

 Adaptação do modelo de negócio aos novos desafios do 
contexto subsequente à pandemia da doença COVID-19 

 Redesenho do layout das instalações e para a elaboração de 
planos de contingência empresarial e manuais de boas práticas 

 

x 

 
 

  

Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a 
plataformas eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em regimes de 
«software as a service», criação e publicação inicial de novos conteúdos 
eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou 
motores de busca 

 

 

  
 

  

CANDIDATURAS E PAGAMENTOS 
 

Apresentação de candidaturas: 
 
No balcão 2020 https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/ 

 

  
 

  
Prazo de resposta sobre a decisão final 10 dias 

úteis 
20 dias uteis 

Aceitação pela empresa no balcão 2020 
    

Prazo de caducidade, após a notificação de aprovação 15 dias 30 dias 
Pagamentos realizados pelo Turismo de Portugal ou IAPMEI 

    
Pagamento inicial de 50% da despesa elegível 

    
Pedido de pagamento final deve ser apresentado ate 30 dias uteis após 
a conclusão do projeto 

  

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/
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O montante de incentivo é apurado com base em declaração de despesa 
de realização de investimento elegível subscrita pela empresa e 
confirmada por contabilista certificado ou revisor oficial de contas 

 

 

  
Até 80% do 

valor 
elegível 

 

  
Até 50% do 

valor elegível 

Notas: 

A) Apenas é aceite uma candidatura por empresa. 

B) Não se aceitam compra de bens usados, apresentação de IVA recuperável, e trabalhos da empresa 

para ela própria. 

C) Este documento não dispensa a leitura do diploma Decreto-Lei 20-G/2020 de 14 de maio. 

 

A.9 Outras Medidas 

// Medidas de Âmbito Fiscal e Contributiva 

Relativamente ao cumprimento das obrigações fiscais por parte das empresas, foram alargados os prazos para 

essas operações, resumidamente:  

• Pagamento especial por conta até 30 junho;  

• Declaração periódica de rendimentos IRC do período de tributação de 2019: Pode ser cumprida ate 31 de 

julho 2020, sem acréscimos ou penalidades; 

 • Primeiro pagamento por conta e primeiro pagamento adicional por conta a efetuar em julho podem ser 

efetuados até 31 de agosto do 2020 sem acréscimos ou penalidades. 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx 

// Medidas de Apoio ao Emprego e ao Trabalho 

 Lay-off simplificado 

 Apoio extraordinário a membros de órgãos estatutários – Sócios Gerentes sem empregados a cargo 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-trabalho-emprego.aspx 

 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-trabalho-emprego.aspx
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B. GABINETES DE APOIO NO SETOR DO TURISMO E SERVIÇOS DE 

CONSULTADORIA 

 

B.1 GABINETE DO EMPREENDEDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRAS DE 

ALPORTEL 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, reconhecendo a necessidade de apoio aos agentes das atividades 

económicas tem ao dispor de todos os empresários, empreendedores e comunidade em geral um Gabinete 

dedicado às atividades económicas. 

Este contexto de crise provocado pela pandemia do Covid-19, este Gabinete foi reforçado, com um novo 

Serviço de Apoio a Empresários e Empreendedores, que pretende ajudar no acesso aos apoios, efetua 

atendimento e encaminhamento, promovendo o acesso à informação.  

O Gabinete mantém informação disponível através do portal da Câmara Municipal (www.sbras.pt), através do 

email: empreendedor@cm-sbras.pt e telefone direto (+351) 289 840 212. 

 

https://www.cm-sbras.pt/pt/menu/621/gabinete-do-empreendedor.aspx 
 

B.2 GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR DA REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE 

Contactos  

E-mail: apoio.investidor@turismodoalgarve.pt 
- Elisabete Máximo: (+351) 289 800 418 / (+351) 931 125 094  
- André Padinha: (+351) 289 800 483  
- Fátima Catarina: (+351) 289 800 525  

  

Informação sobre Layoff | Information about Layoff 

- Hugo Mendes: (+351) 289 800 508  

 

Guia de boas praticas nos vários setores do turismo: 

https://cms.visitalgarve.pt//upload_files/client_id_1/website_id_3/Noticias/2020/Algarve_Clean_Safe_2020

0515.pdf 

 

B.3 CONTACTOS DO TURISMO DE PORTUGAL 

Na sequência das medidas de contingência decretadas pelo Governo para conter a propagação da COVID-19, 

e no respeito pela saúde dos nossos profissionais e clientes, o Turismo de Portugal suspende o atendimento 

presencial na sua sede, sendo os serviços garantidos, dentro do horário normal de funcionamento, por: 

 

// No caso de empresários e empreendedores do setor do Turismo: 

E-mail: apoioaoempresario@turismodeportugal.pt (contacto preferencial) 

mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
https://www.cm-sbras.pt/pt/menu/621/gabinete-do-empreendedor.aspx
mailto:apoio.investidor@turismodoalgarve.pt
https://cms.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_3/Noticias/2020/Algarve_Clean_Safe_20200515.pdf
https://cms.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_3/Noticias/2020/Algarve_Clean_Safe_20200515.pdf
mailto:apoioaoempresario@turismodeportugal.pt
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Telefone: 808 209 209 

 

// Contactos gerais: 

E-mail: info@turismodeportugal.pt; (contacto preferencial) 

Telefone: 211 140 200 

 

// Correspondência: não é possível de momento receber correspondência física. 

 

// Reuniões: 

 

_ Reuniões sobre Projetos de Arquitetura: 

Com vista a facilitar e abreviar o tempo de emissão do parecer pelo Turismo de Portugal, ainda que facultativo, 

no âmbito da fase de controlo prévio das obras de edificação (apreciação do projeto de arquitetura), este 

Instituto mantém nesta fase a disponibilidade para realizar reuniões, em regime de videoconferência, com os 

promotores e respetivas equipas projetistas, disponibilizando de seguida o relatório de reunião para juntar ao 

procedimento de controlo prévio das obras de edificação do empreendimento turístico a iniciar junto da 

câmara municipal competente. 

 

Os pedidos destas reuniões deverão ser dirigidos para o seguinte e-mail: dvoferta@turismodeportugal.pt. 

 

_ Outras Reuniões: 

Todas as reuniões e visitas presenciais foram canceladas, sendo substituídas por reuniões em regime de 

videoconferência, sempre que possível, visto que os colaboradores do Turismo de Portugal se encontram em 

regime de teletrabalho. 

 

 

 

 

C. MEDIDAS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 
No âmbito municipal a Câmara Municipal de São Brás de Alportel também esta a trabalhar num conjunto de 

medidas que podem beneficiar os seus agendes económicos, nomeadamente: 

1. Isenção de Faturas de Água, Saneamento e Resíduos aos Estabelecimentos Encerrados 

ou em funcionamento em novo regime de take away /Entrega ao Domicílio;  

2. Isenção de Taxas de Ocupação de Espaço Público e Publicidade aos Estabelecimentos 

Encerrados ou em funcionamento em novo regime de take away /Entrega ao Domicílio;  

mailto:info@turismodeportugal.pt
mailto:dvoferta@turismodeportugal.pt


www.cm-sbras.pt 

APOIO A EMPRESAS E 
EMPREENDEDORES - COVID19 

 

SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS E EMPREENDEDORES – COVID 19 
Município de São Brás de Alportel  |  Gabinete do Empreendedor  
Tel. 289 840 212  |  E-mail: empreendedor@cm-sbras.pt 

Página 22 de 
33 

 

3. Isenção de Rendas de Espaços Comerciais e Bancas em espaços Municipais;  

4. PRESSA - Programa de Recuperação Económico/Social de São Brás de Alportel; 

5. Criação de Novo Serviço de Apoio ao empresário;   

6. Ampliação do Projeto de Hortas Comunitárias c/ Banco de Terras para incentivo à 

agricultura e produção Local:  

7. Criação de Incentivos ao Empreendedorismo Local em parceria com entidades; 

8. Rede de Empreendedorismo Local – para fomento da economia circular; 

9. Investimento em tecnologia - para apoio comércio local /reforço do Portal Comércio e 

Serviços; 

10. Programa De Estágios para Jovens; 

11. Novo Plano de Dinamização do Comércio Local c/novas iniciativas e incentivos; 

12. Plano de Dinamização das Zonas de Acolhimento Empresarial; 

13. Campanha de Promoção turística "Vá para Fora cá Dentro, Mesmo!";   

14. Elaboração de Estratégia de Desenvolvimento, com reajuste de eixos, em função da nova 

realidade e de modo a potenciar os recursos e caraterísticas do Território e da População; 

15. Constituição de Fundo de Reserva para eventuais necessidades. 

 
Mais informações em Gabinete do Empreendedor empreendedor@cm-sbras.pt; tlf: 00351 289 840 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
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D. CAMPANHAS 

 

D.1 REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE 

 Campanha do Turismo do Algarve informa PME sobre medidas de apoio  

«ONTEM, COMO HOJE, ESTAMOS CÁ PARA AJUDAR!»  

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a 

Associação Turismo do Algarve (ATA) ativaram 

esta quarta-feira, dia 18, uma campanha de 

divulgação e esclarecimento das medidas de 

apoio do Governo e do Turismo de Portugal 

junto das empresas do setor turístico na 

região, em particular das Pequenas e Médias 

Empresas (PME).  

«Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!» 

é o claim da campanha bilingue, em Português 

e Inglês, que incentiva os empresários a 

contactarem o Gabinete de Apoio ao 

Empresário da RTA para melhor conhecerem o 

pacote de medidas anunciadas para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus em Portugal.  

Às empresas turísticas são disponibilizados contactos telefónicos e de correio eletrónico, com uma equipa de 

profissionais associada, para que possam informar-se de forma personalizada sobre linhas de crédito, medidas 

de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento 

de incentivos PT 2020. Os interessados podem ainda descarregar o «Guia das Medidas de Apoio às 

Empresas», um boletim informativo que resume a informação mais recente e em permanente atualização.  

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, «ajudar as empresas do setor do Turismo no 

Algarve é uma prioridade. São elas que geram na região a riqueza e o emprego. Neste árduo período que 

temos pela frente, sabemos todos da especial vulnerabilidade de uma região que depende do Turismo e em 

que a sazonalidade é um fator adicional de adversidade. Tudo faremos para responder às necessidades das 

empresas e dos trabalhadores do setor». A campanha foi idealizada internamente pela equipa do Turismo do 

Algarve e decorre nos canais próprios da RTA e da ATA, nas redes sociais e na Internet.  
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 «LEMBRA-TE DE MIM. ALGARVE» É O MOTE DA CAMPANHA ALGARVE LANÇA CAMPANHA ONLINE 
PARA OS PORTUGUESES  

O Algarve acaba de lançar uma 

campanha para circular nas redes 

sociais que apela a que os 

portugueses fiquem em casa para 

depois poderem regressar à região 

com ainda mais saudade, num futuro 

esperançoso pós-pandemia Covid-19. 

«Adie as férias, mas não o coração. 

Afinal, haverá sempre Algarve», 

sugere o destino turístico no novo 

vídeo, disponível aqui.  

«Hoje não te tenho aqui, mas oiço-te 

de cor e sei que amanhã sou o teu beijo outra vez. Lembra-te de mim. Algarve» é uma das mensagens da 

campanha que está ativa desde ontem nas redes sociais da Região de Turismo do Algarve (RTA) para que os 

portugueses não se esqueçam do seu destino de férias preferido nesta altura de distanciamento social.  

Através da assinatura «Lembra-te de mim. Algarve», o vídeo deixa uma mensagem especial como reação ao 

surto do Covid-19, utilizando imagens de arquivo ao longo de dois minutos que tentam recordar os motivos 

pelos quais vale a pena esperar para voltar a visitar a região após a pandemia.  

O vídeo – que será alvo de um investimento em social media advertising, Youtube e displays em canais de 

media – é uma produção da New Light Pictures, com voz off do ator algarvio João de Brito, «que a título 

gratuito cederam as suas capacidades e a quem a RTA agradece penhoradamente!», expressa o presidente 

da RTA, João Fernandes.  

«Quisemos transmitir aos portugueses neste momento tão delicado que fiquem em casa e em segurança, 

adiando as férias, já que o Algarve e os algarvios continuarão no mesmo sítio para os receber de braços 

abertos quando tudo passar», explica ainda João Fernandes.  

Além desta campanha, a RTA tem em curso a iniciativa «Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar» 

destinada às empresas turísticas algarvias, em particular às PME, com o objetivo de esclarecer sobre 

os novos apoios disponíveis para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus numa 

região que depende do turismo. 
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D.2 TURISMO DE PORTUGAL 

// Turismo de Portugal lança a campanha #CantSkipHope 

O Turismo de Portugal transforma a 

comunicação do destino turístico de 

#CantSkipPortugal 

para #CantSkipHope, uma mensagem 

de esperança para todos e ajustada ao 

momento de incerteza em que vivemos. 

Este é o tempo de parar, de recentrar e 

de unir esforços para podermos seguir 

em frente. 

 

Uma mensagem para o mundo, através de um filme com imagens que refletem o melhor de Portugal, todas 

as paisagens, momentos, todas as gentes e todos os monumentos. Para que nos lembremos daquilo que nos 

espera se todos soubermos esperar. 

 

Um filme concebido e produzido com todas as equipas a trabalhar desde casa. Por isso, foram utilizadas 

imagens captadas nos últimos anos para outros filmes e recorrendo a um smartphone para gravação da 

locução. Um agradecimento às produtoras Blanche filmes, Bombom, Bro e Show Off que gentilmente nos 

cederam os direitos para a realização deste filme. 

 

// Turismo de Portugal cria Selo “Estabelecimento Clean & Safe” para as 

empresas do Turismo 

O Turismo de Portugal irá reconhecer as empresas do setor do Turismo que cumpram as recomendações 

da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).   

Os Empreendimentos Turísticos, as empresas de Animação Turística e as Agências de Viagens e Turismo que 

pretendam obter o selo “Estabelecimento Clean & Safe” deverão cumprir o conjunto de disposições presentes 

na «Declaração de Compromisso» que estará disponível nas plataformas digitais do Turismo de Portugal 

relativas ao registo das empresas turísticas: Registo Nacional de Empresas Turísticas (RNET), Registo Nacional 

de Animação Turística (RNAT) ou Registo Nacional Agências de Viagens e Turismo (RNAVT). 

https://youtu.be/lFlFkGV207A
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Só depois de submetida nas plataformas atrás referidas a Declaração de Compromisso por parte das 

empresas,  é que estas ficam com a possibilidade de utilizar o Selo em causa, seja nas suas instalações físicas, 

seja nos canais e plataformas de divulgação e venda.  

 

O Selo atribuído a cada empresa estará associada ao seu número de 

Registo RNET, RNAT ou RNAVT. 

O Turismo de Portugal, em coordenação com as entidades competentes, 

irá realizar auditorias aleatórias aos estabelecimentos aderentes. 

Esta medida procura sensibilizar os empreendimentos para os 

procedimentos mínimos a adotar e incentivar a retoma do setor do 

turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos no destino Portugal e nos seus 

recursos turísticos 

Em breve empresas de outras áreas de atividade irão poder aceder a este selo através do Balcão do 

Empreendedor (ePortugal.gov.pt), já estando disponível para estabelecimentos de restauração e bebidas, 

áreas de serviço de autocaravanas e alojamento local. 

Mais informação em: 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-

clean-safe-turismo-de-

portugal.aspx?fbclid=IwAR3Q8aYOV9rZUB1e1KLvC0QCYuW98AA9jAvCV3QAFuNcepexqAr_0IuhzQ4 

 

// Turismo de Portugal lança campanha Read/ Ler Portugal 

Em tempos de confinamento em casa, o Turismo de Portugal convida os portugueses e o público internacional 

a inspirarem-se nos livros para viajarem pelo nosso país. Convida a percorrer cidades, aldeias, mares, rios e 

montanhas de Portugal através das histórias e das palavras de escritores e poetas.  

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNET/_Default.aspx
https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAAT/_Default.aspx
https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAVT/_Default.aspx
https://eportugal.gov.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-clean-safe-turismo-de-portugal.aspx?fbclid=IwAR3Q8aYOV9rZUB1e1KLvC0QCYuW98AA9jAvCV3QAFuNcepexqAr_0IuhzQ4
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-clean-safe-turismo-de-portugal.aspx?fbclid=IwAR3Q8aYOV9rZUB1e1KLvC0QCYuW98AA9jAvCV3QAFuNcepexqAr_0IuhzQ4
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-clean-safe-turismo-de-portugal.aspx?fbclid=IwAR3Q8aYOV9rZUB1e1KLvC0QCYuW98AA9jAvCV3QAFuNcepexqAr_0IuhzQ4
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#LerPortugal é a mensagem, um estímulo para 

conhecer mais sobre Portugal e a sua literatura, 

num tempo em que não se pode viajar 

fisicamente pelo país. Assim, o Turismo de 

Portugal continua a estar presente junto das 

pessoas que estão em casa, oferecendo 

motivos de sonho e de esperança. Por agora, o 

convite é para ficar em casa, ler e procurar inspiração nos livros para mais tarde conhecer ou reencontrar as 

paisagens literárias e os locais eleitos pelos autores.   

Esta campanha deverá crescer até ao final deste ano, prevendo-se ainda o envolvimento e colaboração dos 

diferentes públicos, num movimento único em volta da literatura, da poesia e das viagens. 

Mais Informação em: http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-

campanha-readportugal.aspx 

 

// Turismo de Portugal lança campanha “Juntos Voltamos Já” 

O movimento de 

marcas #JuntosVoltamosJá é uma 

iniciativa que visa ajudar restaurantes, 

bares e cafés a abrir portas, após o 

levantamento do estado de 

emergência, decretado durante a 

pandemia de Covid-19. Isto foi o que 

motivou marcas como a Cerveja 

Sagres, a Delta Cafés, os Gelados Olá, 

a Buondi, a Água de Luso, a Carte D’Or, a Sical e o Go Chill a unir-se e lançarem, com a colaboração da AHRESP 

e o apoio do Turismo de Portugal, uma plataforma digital intitulada “Juntos Voltamos Já”. 

 

http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-campanha-readportugal.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-campanha-readportugal.aspx
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Esta plataforma, que está disponível através do Sapo Voucher, permite que os consumidores comprem 

vouchers dos seus locais preferidos, durante o fecho forçado de grande parte da restauração pela situação do 

Covid-19, a utilizar quando estes espaços reabrirem, gerando liquidez imediata para os estabelecimentos. Por 

seu lado, as marcas disponibilizam os seus produtos para cabazes que serão entregues aos pontos de venda 

aderentes, minimizando assim o esforço financeiro no momento da abertura. 

  

Os consumidores podem escolher o seu local preferido e contribuir com a aquisição dos vouchers no valor de 

5€ a 100€, que posteriormente poderão utilizar durante os seis meses após o levantamento do Estado de 

Emergência.  

 

Esta é mais uma forma de todos fazermos a diferença e garantirmos que o nosso espaço de eleição está de 

portas abertas para nos receber quando terminar o confinamento obrigatório. 

O Turismo de Portugal pretende, com este apoio e, mais uma vez, estimular o papel do turismo como uma 

“força para o bem”. É, pois, integrado neste movimento a que chamou Turismo#PorTodos, que o Turismo de 

Portugal volta a apelar à resiliência de um setor que tanto tem contribuído para a Economia do país, que 

posicionou Portugal como um dos destinos mais competitivos do mundo e o Melhor Destino do Mundo, e que 

demonstra agora que, apesar das circunstâncias adversas, sabe ser solidário e empenhado no bem-estar e na 

saúde daqueles que mais necessitam nestes momentos. 

E. FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS E REUNIÕES 

 

E.1 TURISMO DE PORTUGAL 

 
1- Turismo de Portugal: BEST – Business Education for Smart Tourism 

De forma a assegurar a continuidade da resposta às necessidades de formação das empresas turísticas, o 

Turismo de Portugal iniciou, em 8 de abril, uma nova edição, online, do programa de capacitação empresarial 

BEST – Business Education for Smart Tourism. Esta edição, também com participação gratuita, é composta por 

ações de formação transmitidas em direto, na plataforma Microsoft Teams.   

As inscrições nas ações da primeira semana do BEST Live Online Training esgotaram em algumas horas. Estão 

previstas mais ações, numa média de 20 por semana, a serem divulgadas à sexta-feira, com o objetivo de 

continuar a corresponder à grande procura e interesse, num esforço notável da equipa de formadores e das 
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equipas das Escolas do Turismo de Portugal. Algumas das ações mais procuradas serão repetidas, para permitir 

que quem não conseguiu inscrever-se possa fazê-lo e, partir da próxima semana, as ações vão passar a ser 

gravadas e posteriormente disponibilizadas.   

Complementarmente, o Turismo de Portugal vai lançar um novo Programa de Formação Executiva Certificada, 

também no regime online, que visa reforçar o Plano de Formação com novas áreas.   

 

Relembra-se que o Programa BEST, desenvolvido pelo Turismo de Portugal em parceria com a Confederação 

do Turismo de Portugal e as associações do setor, tem como objetivo promover o desenvolvimento das 

competências estratégicas e de gestão competitiva das empresas turísticas e incentivar a sua preparação 

relativamente aos atuais desafios e tendências do mercado global.  

Mais informações em: www.turismodeportugal.pt 

 
2. Turismo de Portugal: O Programa de Formação Executiva Certificada Online. 

 
No âmbito das ações desenvolvidas para apoiar as empresas do setor a responder aos desafios decorrentes 

da COVID-19, o Turismo de Portugal lança agora, através das suas Escolas, o Programa de Formação Executiva 

Certificada Online.   

Respondendo às necessidades identificadas pelas empresas, a partir do dia 20 de abril, as Escolas do Turismo 

de Portugal dinamizarão um conjunto de ações de formação certificada nas áreas de Marketing e 

Comunicação, Higiene e Segurança Alimentar, Gestão de Equipas, Legislação Laboral, Novos Modelos de 

Negócio, Línguas, entre outras.   

Este programa, válido para efeitos das obrigações legais, complementa o Programa Best Online assumindo-se 

como um instrumento de formação mais aprofundado, assente numa metodologia de interação com os 

participantes que permite a aquisição de novos conhecimentos.   

Os cursos terão a duração de 8h a 15h e serão organizados em várias sessões, de participação obrigatória 

para a obtenção da certificação, podendo integrar grupos de 30 pessoas.   

O Turismo de Portugal procura, assim, contribuir para aquisição e consolidação das competências dos 

profissionais do turismo, fortalecendo a sua capacidade de resposta aos desafios que se lhes apresentam no 

contexto atual e estimulando a procura de novos caminhos, essenciais para a superação da crise gerada pela 

pandemia.  

http://www.turismodeportugal.pt/
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Consulte as ações disponíveis no Programa de Formação Executiva Certificada Online em abril e 

maio 2020. 

Consulte a agenda de eventos do turismo de Portugal em: 
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/default.aspx 

 

E.2 REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE: 

Sessões de esclarecimento da Região do Turismo do Algarve. Consulte a agenda em: 
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/agenda.aspx  
 

A RTA encontra-se também disponível para reuniões sectoriais. 

 

F. OUTRAS MEDIDAS 

 

F.1 Reservas Turísticas3 

A fim de dar uma solução conjunta para as reservas turísticas não reembolsáveis efetuadas de 13 de março 

a 30 de setembro e as quais não são passiveis de concretizar por motivos relacionados com o estado de 

emergência, com o encerramento de fronteiras ou com a pandemia o Governo decidiu que a quem 

reservou tem o direito de: 

Nas viagens organizadas por agências de viagens e turismo (inclui viagens de finalistas e similares), bem 

como, nas reservas realizadas por viajantes em empreendimentos turísticos e alojamentos locais: 

a) Emissão de um vale de igual valor da reserva e válido até 31 de dezembro de 2021;4 ou 

b) Reagendamento da viagem até 31 de dezembro de 20215. 

c) O incumprimento imputável às agências de viagens e turismo do disposto nas alíneas anteriores permite 

aos viajantes acionar o fundo de garantia de viagens e turismo. 

                                                             
3 Decreto-Lei n.º 17/2020 de 23 de abril, Diário da República n.º 80/2020, Série I de 2020-04-23 
4 a) É emitido à ordem do portador e é transmissível por mera tradição; 
 b) Caso seja utilizado para a realização da mesma viagem, ainda que em data diferente, mantém -se o seguro que tiver sido contratado 
no momento da aquisição do serviço de viagem; 
 c) Se não for utilizado até 31 de dezembro de 2021, ou em caso que o reagendamento não seja possível o viajante tem direito ao 
reembolso a efetuar no prazo de 14 dias. 
d) se o vale tiver valor superior ao valor a que os serviços na data do reagendamento são prestados o viajante pode usar o valor que 
sobra noutros serviços e produtos do alojamento colocados à disposição. 
 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-executiva-certificada-online.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Capacitacao_Empresarial/Paginas/programa-formacao-executiva-certificada-online.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/default.aspx
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/agenda.aspx
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d) Até ao dia 30 de setembro de 2020, os viajantes que se encontrem em situação de desemprego podem 

pedir o reembolso da totalidade do valor despendido, a efetuar no prazo de 14 dias. 

As agências de viagens e turismo, operadores de animação turística quem tenham realizado reservas nos 

empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local tem direito de crédito do valor não 

utilizado, a usar nesses locais anteriormente reservados ate até ao dia 31 de dezembro de 2021. Caso não 

seja possível o reagendamento podem requerer a devolução do crédito e depósitos já realizados a efetuar 

no prazo de 14 dias. 

Entra em vigor a 24 de abril de 2020 

NOTA: Às reservas reembolsáveis, devendo aplicar- -se nesse caso as regras de cancelamento dos 

empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local. 

A Leitura desta informação não dispensa a leitura da legislação aplicável.  

 

 

ALERTA: 

ESTAS MATÉRIAS ESTÃO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO. 

VERSÃO 3- 19 de maio de 2020 
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i Manual de apoio ao preenchimento da candidatura: 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/guiao-apoio-preenchimento-
formulario-sgpi-covid-19.pdf 

                                                             

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/guiao-apoio-preenchimento-formulario-sgpi-covid-19.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/guiao-apoio-preenchimento-formulario-sgpi-covid-19.pdf

