Sector information
Turismo

Linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do turismo (20% a fundo perdido)
- Microempresas: valor de €750 mensais por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 fevereiro 2020, multiplicado pelo
período de três meses, até ao montante máximo de €20.000.
- Pequenas empresas: valor de €750 mensais por cada posto de trabalho existente na empresa a 30 novembro 2020, multiplicado pelo
período de três meses, até ao montante máximo de €30.000.
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Linha de apoio a Agências de Viagens e Operadores Turísticos
Valor igual ao comprovado montante de reembolsos devidos pelo beneficiário a consumidores finais ou a empresas titulares de Registo
Nacional das Agências de Viagens e Turismo (RNAVT), relativos aos valores recebidos para viagens organizadas que não foram
efetuadas ou foram canceladas por facto imputável à pandemia da COVID-19, com os limites equivalentes ao dobro da massa salarial
anual do cliente.

Linha de apoio a Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo
Apoio ao emprego e a manutenção dos postos de trabalho de dois sectores fortemente afetados pela pandemia, traduzindo-se em
empréstimos bancários de curto e médio prazo exclusivamente para o financiamento de necessidades de tesouraria, com o valor
máximo de €4.000 por posto de trabalho.

Linha de apoio a Empresas de Montagem de Eventos

Turismo de Portugal + Banco
Português de Fomento

1.

Turismo de
Portugal

Que apoios existem para empresas no setor do turismo?

Apoio ao emprego e a manutenção dos postos de trabalho de dois sectores fortemente afetados pela pandemia, traduzindo-se em
empréstimos bancários de curto e médio prazo exclusivamente para o financiamento de necessidades de tesouraria, com o valor
máximo de €4.000 por posto de trabalho.
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Para mais informações consulte sobre
os apoios consulte o website da
InvestPorto e o website do Turismo de
Portugal

