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LAQO: LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO DO 
ALGARVE 
OBJETIVO 

Inserida na Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Valorização do Algarve visa 

financiar projetos turísticos localizados nesta região (NUT II do Algarve) que se traduzam: 

• Na requalificação e reposicionamento de empreendimentos, estabelecimentos e atividades; 

• Na criação de empreendimentos, estabelecimentos e atividades implementados nos 

territórios de baixa densidade; 

• Em projetos no domínio do empreendedorismo, com particular enfoque nos de base 

tecnológica, de beneficiários com CAE dos grupos 931 e 932. 

 

DESTINATÁRIOS 

Os destinatários desta linha de apoio são empresas turísticas de qualquer dimensão, natureza e sob 

qualquer forma jurídica. 

 

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

São condições de acesso à Linha de Apoio à Valorização do Algarve: 

• Aprovação prévia do projeto de arquitetura, nos casos que careçam de licenciamento, ou 

documento de apresentação de comunicação prévia junto da Câmara Municipal, quando 

aplicável; 

• Demonstração das fontes de financiamento, incluindo um mínimo de 20% sobre o 

investimento elegível; 

• Contributo para a melhoria económico-financeira das respetivas empresas; 

• Prazo de execução máximo de 2 anos, salvo em situações devidamente justificadas e aceites; 

• Desenvolvimento e implementação de medidas de gestão ambiental e de medidas que 

promovam a acessibilidade, sendo que, na análise do projeto, terão de obter uma pontuação 

mínima de 12 pontos em cada âmbito e pontuação global mínima de 40 pontos. Essa 

verificação da pontuação é feita através da plataforma SGPI – Sistema de Gestão de 

Projetos de Investimento do Turismo de Portugal, I.P. A Tabela de Pontuação pode ser 

consultada       ção “    çõ  ” d  t  do u   to. 

  

https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx
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CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO 

VALOR MÁXIMO POR PROJETO 

• O montante de financiamento não pode exceder 80% do investimento elegível. 

• A participação do Turismo de Portugal tem o limite de 1,5 milhões de euros. 

 

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO 

• PME: 75% Turismo de Portugal + 25% Instituição de Crédito; 

• Não PME: 30% Turismo de Portugal + 70% Instituição de Crédito. 

 

PRAZOS DA OPERAÇÃO 

• PME: máximo de 15 anos, incluindo um período máximo de carência de 4 anos; 

• Não PME: máximo de 10 anos, incluindo um período máximo de carência de 3 anos. 

  

TAXA DE JURO 

• Turismo de Portugal: sem juros; 

• Instituição de Crédito: taxa resultante da análise de risco efetuada pela instituição de 

crédito. 

 

PRÉMIO DE DESEMPENHO 

Parte da componente do financiamento atribuído pelo Turismo de Portugal pode ser convertida em 

apoio não reembolsável caso se cumpram as metas constantes no aviso de candidatura. 

• Micro/pequenas empresas: até 30% do financiamento; 

• Médias empresas: até 15%; 

• Não PME: até 5%. 
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PRAZOS 

CANDIDATURAS 

As candidaturas estão abertas até 31 de dezembro de 2023. 

 

INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO ADERENTES 

Os pedidos de financiamento são apresentados junto das instituições de crédito aderentes à LAQO 

Linha de Ap 

• Millennium BCP; 

• Novo Banco e Novo Banco dos Açores; 

• Banco Português de Gestão; 

• Banco BPI; 

• Banco Santander Totta; 

• Crédito Agrícola; 

• Caixa Económica Montepio Geral; 

• Caixa Geral de Depósitos; 

• Abanca; 

• Bankinter; 

• EuroBic. 

 

LIGAÇÕES 

Ficha informativa – Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021 

Protocolo de colaboração – Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021  

Tabela de Pontuação de Medidas de Gestão Ambiental e Acessibilidade 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-valorizacao-algarve-laqo-2022.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/protocolo-colaboracao-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
https://turismo-portugal.com/wp-content/uploads/2021/01/Tabela-Pontuacao-LAQO.pdf

