
 

 
São enquadráveis na Linha de Apoio à Qualificação de Oferta 2021 – Turismo de Portugal empresas 

turísticas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer forma jurídica, que exerçam atividade numa 

das CAE elegíveis, que se proponham desenvolver projetos de investimento enquadráveis na presente 

linha de crédito. 

 

Cumulativamente os beneficiários deverão obedecer às seguintes condições: 

a) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente 

encontrarem-se devidamente licenciadas para o efeito, assim como devidamente registadas no 

Registo Nacional do Turismo, quando legalmente exigível 

b) Possuir uma situação económico-financeira equilibrada 

c) Possuir a situação regularizada perante a Administração Fiscal, a Segurança Social e o TP 

d) Declarar expressamente dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável 

e) Declarar expressamente não se encontrar em situação de dificuldade (artigo 2º do Regulamento 

(UE) n.º 651/2014, de 16 de junho), nem estar sujeita a uma injunção de recuperação, ainda 

pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão que declare um auxílio ilegal e 

incompatível com o mercado interno (alínea a) do n.º 4 do artigo 1º do mesmo Regulamento) 

f) Declarar expressamente que não tem salários em atraso (salvo situações em pendência judicial) 

g) Declarar expressamente possuir um quadro de pessoal adequado ao desenvolvimento da respetiva 

atividade 

h) Declarar expressamente não ter sido objeto de aplicação, nos dois 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  

i) Declarar expressamente não ter encerrado a mesma atividade ou uma atividade semelhante no 

Espaço Económico Europeu nos dois anos que antecedem o pedido de financiamento, nem ter, a 

essa mesma data, planos concretos para encerrar essa atividade no prazo máximo de dois anos 

após a conclusão do investimento.  

 

Para efeitos do disposto no ponto e) supra, uma empresa é considerada em dificuldade, caso se verifique 

pelo menos uma das seguintes circunstâncias: 

• Para uma empresa com três anos ou mais, se mais de metade do capital social subscrito tiver 

desaparecido devido a perdas acumuladas, isto é, quando a dedução das perdas acumuladas das 

reservas e de todos os outros elementos geralmente considerados como uma parte dos fundos 

próprios da empresa, conduz a um montante cumulado negativo que excede metade do capital 

social subscrito 



 

• Sempre que a empresa seja objeto de um processo coletivo de insolvência ou preencher, de acordo 

com o respetivo direito nacional, os critérios para ser submetida a um processo coletivo de 

insolvência a pedido dos seus credores 

• Sempre que uma empresa tenha recebido um auxílio de emergência e ainda não tenha reembolsado 

o empréstimo ou terminado a garantia, ou tiver recebido um auxílio à reestruturação e ainda estiver 

sujeita a um plano de reestruturação 

• No caso de uma Não PME, sempre que, nos últimos dois anos, o rácio “dívida contabilística/fundos 

próprios” tiver sido superior a 7,5 e o rácio de cobertura dos juros, calculado com base em EBITDA 

(resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações), tiver sido inferior a 1,0. 
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