
              
                 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PO  R TUR SMO 
 

TURISMO DE PORTUGAL 
 
ATUALIZADO EM 15/12/2022 

  



 
 

 
 
j 

FICHA DE INCENTIVO 
APOIAR TURISMO / TURISMO DE PORTUGAL 

2  
/ 4 

APOIAR TURISMO 
OBJETIVO 

Este reforço, em 70 milhões de euros, do programa APOIAR, financiado pelo Turismo de Portugal, 

visa atribuir um apoio financeiro às empresas do setor do turismo e hotelaria, que têm vindo a 

enfrentar vários desafios, primeiro com a pandemia de COVID-19 e, mais recentemente, com o 

crescimento da inflação e dos custos de energia, que derivam do contexto de conflito no espaço 

europeu. 

 

DESTINATÁRIOS 

São elegíveis as empresas do setor do turismo e hotelaria que desenvolvam atividade económica 

principal na lista de CAE abaixo apresentada (e consultável no Anexo C à Portaria n.º 295-A/2022, 

de 13 de dezembro). 

Estas empresas necessitarão de ter candidatura aprovada ao abrigo do Programa APOIAR, nas 

medidas Apoiar.pt, Apoiar Restauração ou Apoiar +Simples. 

 

LISTA DE CAE ELEGÍVEIS 

• 55: Alojamento 

• 56: Restauração e similares 

• 77: Atividades de aluguer 

• 79: Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades 

relacionadas 

• 823: Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 

• 86905: Atividades termais 

• 93210: Atividades dos parques de diversão e temáticos 

• 93211: Atividades de parques de diversão itinerantes 

• 93292: Atividades dos portos de recreio (marinas) 

• 93293: Organização de atividades de animação turística 

• 93294: Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. 

• 93295: Outras atividades de diversão itinerantes 

• 90: Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias 

• 91: Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 

• 93110: Gestão de instalações desportivas 

• 93192: Outras atividades desportivas, n. e. 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/295-a-2022-204672332
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CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

São condições de elegibilidade do programa Apoiar Turismo: 

• Desenvolver atividade económica principal inserida na lista de CAE anteriormente indicada 

e prevista no anexo C da referida Portaria; 

• Ter tido uma candidatura aprovada ao abrigo das medidas Apoiar.pt, Apoiar Restauração ou 

Apoiar +Simples; 

• Encontrar‐se em atividade, a comprovar através de declaração de cumprimento subscrita 

pelo beneficiário sob compromisso de honra; 

• Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos dos 

FEEI; 

• Ter a situação regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária; 

• Não ter sido objeto de um processo de insolvência, nos termos do Código da Insolvência e 

Recuperação de Empresas, a comprovar através de declaração de cumprimento nas 

condições acima descritas. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

O pedido de apoio, único por cada beneficiário, é apresentado através de formulário eletrónico 

disponível na Plataforma de Acesso Simplificado (PAS), estando disponível na parte inferior da 

página inicial, na secção “Outros – Linha Apoiar Turismo”. 

Para agilização do processo, é necessário, entre outros passos: 

• Verificar se o IBAN está associado ao NIPC da empresa; 

• Verificar se a situação contributiva da empresa está regularizada junto da Autoridade 

Tributária e da Segurança Social. 

A atividade económica da empresa a considerar no âmbito deste apoio corresponde ao código de 

atividade económica (CAE) principal, podendo o mesmo ser verificado na plataforma SICAE. 

 

CONDIÇÕES DO APOIO 

O apoio a atribuir no âmbito do Programa Apoiar Turismo corresponde a um incentivo não 

reembolsável, com uma taxa de apoio de 10% do valor apurado, cumulativamente, por cada 

beneficiário, nas medidas Apoiar.pt, Apoiar Restauração e/ou Apoiar +Simples, do programa Apoiar. 

https://pas.compete2020.gov.pt/pas2/acesso/app/Login.php
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Caso a dotação orçamental de 70 milhões de euros não for totalmente utilizada, o valor sobrante 

será redistribuído de forma proporcional pelas empresas candidatas, em função do apoio 

inicialmente pago e recebido. 

Estas empresas não poderão, contudo, receber um apoio superior a 50% do valor apurado nas 

medidas do programa Apoiar a que se candidataram anteriormente. 

 

PRAZOS 

CANDIDATURAS 

As candidaturas estão abertas até às 23:59 de 22 de dezembro. 

O pagamento dos apoios aos beneficiários é assegurado pelo Turismo de Portugal I.P. e ocorre até 

ao final do corrente ano de 2022. 

 

LIGAÇÕES 

Programa Apoiar Turismo – Turismo de Portugal 

Portaria n.º 295-A/2022, de 13 de dezembro 

SICAE – Sistema de Informação da Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/medida-apoiar-turismo-2022.aspx
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/295-a-2022-204672332
https://sicae.pt/

