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Banco Português de Fomento

Linha de Apoio à Economia 

COVID-19: Médias e 

Grandes Empresas do 

Turismo

Linhas de 

Crédito
Apoio à tesouraria Médias e Grandes empresas Turismo

Financiamento de necessidades de 

tesouraria.

Financiamento de 4000 euros por 

posto de trabalho, podendo até 20% 

do montante ser convertido em 

subvenção não reembolsável

30/06/2022

Banco Português 

de Fomento

FIS - Capital - Fundo para a 

Inovação Social - Linha de 

capital e quase capital

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

 PMEs promotoras de Iniciativas de 

Inovação e Empreendedorismo Social 

(IIES), em fase de arranque, que tenham 

sido reconhecidas como tal pela 

Estrutura de Missão Portugal Inovação 

Social

Economia 

social

Iniciativas nas seguintes áreas:

1. Promoção de emprego, formação e 

educação

2. Inclusão social, financeira e digital

3. Promoção do envelhecimento ativo

4. Promoção da saúde e bem-estar

5. Outras áreas passíveis de serem 

IIES

Coinvestimento com investidores 

privados em PMEs, disponibilizando 

até 70% do montante total da 

operação de coinvestimento, com os 
Em contínuo

Banco Português 

de Fomento

Programa de 

Recapitalização Estratégica

Fundos | 

Portugal 

2020

Recapitalização
Empresas não financeiras estratégicas 

viáveis
Indiferenciado Recapitalização de empresas

Participação no capital da empresa
Em contínuo

Banco Português 

de Fomento
Linha Capitalizar MidCaps

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Investimento
PMEs ou MidCaps Indiferenciado

Projetos e subprojetos orientados 

para a inovação ou 

internacionalização

Financiamento a 12 anos a um custo 

inferior ao mercado
Em contínuo

Banco Português 

de Fomento

 FIS - Crédito - Fundo para 

a Inovação Social - Linha 

de crédito garantida 

bonificada

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

Entidades da Economia Social Economia 

social

Iniciativas nas seguintes áreas:

1, Promoção de emprego, formação e 

educação

2, Inclusão social, financeira e digital

3, Promoção do envelhecimento ativo

4. Promoção da saúde e bem-estar

5, Outras áreas passíveis de serem 

IIES

Financiamento bancário com  

condições especiais até 100% das 

despesas associadas à IIES, com um 
Em contínuo

As propostas a apresentar deverão 

ser desenvolvidas por Consórcios, 

que poderão incluir empresas, 

associações empresariais, entidades 

do Sistema de Investigação e 

Inovação, entidades da esfera 

municipal, instituições académicas, 

entre outras.

Banco Português de Fomento
Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio à tesouraria Industria Transformadora e Transportes
Industria 

transformadora

Reforço de Tesouraria de empresas 

afetadas pelo conflito Ucrânia - 

Russia ara os quais os custos de 

energia representam 20% dos custos 

de produção, ou que tenham tido um 

aumento dos custos de mercadorias 

superior a 20% ou uma quebra de 

faturação igual a 15%

Crédito garantido a 70% num prazo 

de até 8 anos, com 12 meses de 

carência de capital.

em contínuo

IAPMEI

Linha de Apoio à Tesouraria 

para Micro e Pequenas 

Empresas

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio à tesouraria
Micro e pequenas empresas com 

certificação  IAPMEI
Indiferenciado

Apoiar a tesouraria das micro e 

pequenas empresas em situação de 

crise empresarial

O apoio reembolsável 

de trabalho, multiplicado por três, até 

para Pequenas  empresas.

Apoio reembolsável com prazo 

máximo de 4 anos, período de 

carência de 12 meses e taxa de juro 

fixa de 1,50%

30/06/2022
Aplicável aos territórios de baixa 

densidade

https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20210430_documento_divulgacao_medias_grandes_empresas_turismo_1412716814608c12f698284.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20210430_documento_divulgacao_medias_grandes_empresas_turismo_1412716814608c12f698284.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20210430_documento_divulgacao_medias_grandes_empresas_turismo_1412716814608c12f698284.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20210430_documento_divulgacao_medias_grandes_empresas_turismo_1412716814608c12f698284.pdf
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fis-fundo-para-a-inovacao-social-linha-fis-capital/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fis-fundo-para-a-inovacao-social-linha-fis-capital/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fis-fundo-para-a-inovacao-social-linha-fis-capital/
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20220125_aviso_recapitalizacao_estrategica_544964724623349a78c36b.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20220125_aviso_recapitalizacao_estrategica_544964724623349a78c36b.pdf
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-capitalizar-mid-caps/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fis-fundo-para-a-inovacao-social-linha-fis-credito/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fis-fundo-para-a-inovacao-social-linha-fis-credito/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fis-fundo-para-a-inovacao-social-linha-fis-credito/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fis-fundo-para-a-inovacao-social-linha-fis-credito/
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20220317_documento_divulgacao_linha_apoio_producao_211605145062336deb5dd25.pdf
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=31b8c1e3-7d53-4c49-9992-119ac6ecde0f
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=31b8c1e3-7d53-4c49-9992-119ac6ecde0f
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=31b8c1e3-7d53-4c49-9992-119ac6ecde0f
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IEFP Investe Jovem

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

Jovens com idades entre 18 anos e 30 

anos, inscritos como desempregados no 

IEFP, e que possuam uma ideia de 

negócio viável e formação adequada 

para o seu desenvolvimento 

Indiferenciado Criação de empresas

Apoio financeiro até 75% do 

investimento total elegível.

Este apoio só pode financiar o fundo 

de maneio indexado ao projeto até 

50% do investimento elegível, no 

limite de 5xIAS.

Os promotores devem assegurar, pelo 

menos, 10% do investimento total 

elegível, em capitais próprios.

O apoio financeiro é atribuído sob a 

forma de empréstimo sem juros, 

amortizável no prazo de 60 meses.

Em contínuo

IEFP Invest +

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

Desempregados inscritos no IEFP 

Jovens à procura do 1.º emprego 

Inscritos no IEFP que nunca tenham 

exercido atividade profissional 

Trabalhadores independentes cujo 

rendimento médio mensal, no último ano 

de atividade, seja inferior à retribuição 

mínima mensal garantida

Indiferenciado Criação de empresa

Financiamento até 100 mil euros

2 anos de carência de capital

Reembolso de 5 anos com  

prestações mensais  (amortizações 

constantes de capital)

Taxa de juro bonificada parcialmente 

pelo IEFP

Em contínuo

IEFP MicroInvest

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

Desempregados inscritos no IEFP 

Jovens à procura do 1.º emprego 

Inscritos no IEFP que nunca tenham 

exercido atividade profissional 

Trabalhadores independentes cujo 

rendimento médio mensal, no último ano 

de atividade, seja inferior à retribuição 

mínima mensal garantida

Indiferenciado Criação de empresa

Financiamento até 20 mil euros

2 anos de carência de capital

Reembolso de 5 anos com  

prestações mensais  (amortizações 

constantes de capital)

Taxa de juro bonificada parcialmente 

pelo IEFP

Em contínuo

IEFP
Apoio Técnico à Criação e 

Consolidação de Projetos 

(ATCP) 

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

Desempregados inscritos nos serviços de 

emprego ou outros públicos com 

especiais dificuldades de inserção que 

sejam promotores de projetos de criação 

do próprio emprego ou empresa

Indiferenciado Criação da própria empresa

Apoio técnico prévio à aprovação do 

projeto de criação do próprio 

emprego ou empresa

Apoio técnico à consolidação do 

projeto, nos dois primeiros anos de 

atividade da empresa

Em contínuo

IEFP

Apoios à Criação do 

Próprio Emprego por 

Beneficiários de Prestações 

de Desemprego 

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

Beneficiários das prestações  de 

desemprego 
Indiferenciado Criação de empresa

Pagamento, por uma só vez, total ou  

parcialmente, do montante global  

das prestações de desemprego
Em contínuo

IEFP Empreende XXI

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Empreendedorismo

Jovens à procura do primeiro emprego 

ou desempregados, com idade entre os 

18 anos e os 35 anos

Indiferenciado

Projetos de criação de empresas ou 

do próprio emprego

Apresentar um investimento total até 

-financeira.

45% com subsídios a fundo perdido e 

até 40% com um empréstimo sem 

juros reembolsável num prazo de 

cinco anos;

aumentar para 70% do investimento 

elegível caso o projeto seja 

promovido por uma pessoa do 

género sub-representado no setor de 

atividade económica em que a 

empresa vá operar;

Em contínuo

https://www.iefp.pt/documents/10181/1395322/FS_Investe+Jovem_19-05-2020/6915a31c-08ee-4dd3-b8a6-ed1cd57b6e7b
https://www.iefp.pt/documents/10181/190833/FS_Apoio+cria%C3%A7%C3%A3o+de+empresas_19-05-2020/fb1bfb96-929f-4f8e-86b6-9f62428a5868
https://www.iefp.pt/documents/10181/190833/Ficha+Sintese+Programa+Nacional+de+Microcredito+%28vf+03-01-2022%29.pdf/353dc580-ea2e-4a41-ac78-4e8c0aa6bbe0
https://www.iefp.pt/documents/10181/9715238/Ficha+Sintese+ATCP+%28vf+14-07-2021%29.pdf/e17f71b4-9d1d-439d-a35e-0fe75ccc67e6
https://www.iefp.pt/documents/10181/9715238/Ficha+Sintese+ATCP+%28vf+14-07-2021%29.pdf/e17f71b4-9d1d-439d-a35e-0fe75ccc67e6
https://www.iefp.pt/documents/10181/9715238/Ficha+Sintese+ATCP+%28vf+14-07-2021%29.pdf/e17f71b4-9d1d-439d-a35e-0fe75ccc67e6
https://www.iefp.pt/documents/10181/190833/FS_PAECPE_19-05-2020/313c5ba7-254f-4495-87b2-a26ab3f988e1
https://www.iefp.pt/documents/10181/190833/FS_PAECPE_19-05-2020/313c5ba7-254f-4495-87b2-a26ab3f988e1
https://www.iefp.pt/documents/10181/190833/FS_PAECPE_19-05-2020/313c5ba7-254f-4495-87b2-a26ab3f988e1
https://www.iefp.pt/documents/10181/190833/FS_PAECPE_19-05-2020/313c5ba7-254f-4495-87b2-a26ab3f988e1
http://empreendexxi.pt/
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IEFP Estágios Ativar

Fundos | 

Portugal 

2020

Entidades com ou sem fins lucrativos Indiferenciado

Estágios com dutração de 9 meses 

para desempregados inscritos nos 

serviços de emprego

Comparticipação de 65% com 

possibilidade de majoração; 

14,61 (3,296% IAS); Despesas de 

(10% IAS)

30/06/2022

IFRRU

IFRRU2020 - Instrumento 

Financeiro para a 

Reabilitação e 

Revitalização Urbanas

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Investimento

Quaisquer entidades, singulares ou 

coletivas, públicas ou privadas.
Construção Operações de reabilitação urbana

Crédito bonificado, com maturidade 

até 20 anos, períodos de carência de 

6 meses a 4 anos, financiamento até 

100%

Em contínuo

Portugal Ventures

Fundos de Capital de Risco 

(FCR) com 

Cofinanciamento Portugal 

2020

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Investimento

Empresas com certificação PME e com 

menos de 7 anos de atividade
Indiferenciado

Operações que visam a criação e o 

desenvolvimento de empresas na 

fase de arranque, a capacitação de 

empresas e desenvolvimento de 

novos produtos e serviços  e 

cumpram os requisitos da política de 

investimentos do FCR.

Financiamento de capital próprio por 

regra minoritário, de natureza 

financeira e com carácter temporário 

Em contínuo

PDR

Operação N.º 13 / Operação 

3.2.2 / 2022 - Instalação de 

Painéis Fotovoltaicos

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Investimento

Pessoas singulares ou coletivas que

exerçam atividade agrícola ou que se

dediquem à transformação ou

comercialização de produtos agrícolas.

Agricultura, 

silvicultura e 

pesca

Aquisição e instalação de painéis 

fotovoltaicos e estruturas associadas

Taxa base de 50% para zonas menos 

desenvolvidas e com condicionantes 

e de 40% para outras regiões com 

possibilidade de majoração

06/05/2022

PDR

N.º 19/ Operação 

6.2.2./2022 - 

Restabeleciento do 

Potencial Produtivo (19º 

Concurso) | Incêndios e 

intempéries de 2021

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Investimento

Pessoas singulares ou coletivas que

exerçam atividade agrícola 

Agricultura, 

silvicultura e 

pesca

Reconstituição ou reposição do 

potencial produtivo das explorações 

agrícolas danificadas, por efeito do 

acontecimento catastrófico

100 % da despesa elegível igual ou 

Caso a despesa elegível seja superior 

ao limite deste valor

16/05/2022

PDR

N.º 14/ Operação 3.2.2./ 

2022 - Operação 3.2.2 - 

Pequenos Investimentos na 

Exploração Agrícola | 

Mitigação dos Efeitos da 

Seca Fora dos Territórios 

Vulneráveis ao Perigo de 

Incêndio (14º Anúncio)

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Investimento

Pessoas singulares ou coletivas que

exerçam atividade agrícola

Agricultura, 

silvicultura e 

pesca

A tipologia de intervenção a apoiar 

respeita a investimentos nas 

explorações para fazer face à 

escassez de disponibilidades hídricas, 

para o abeberamento do efetivo 

pecuário e para a manutenção das 

culturas permanentes instaladas

Taxa máxima 50% em regiões menos 

desenvolvidas e 40% noutras regiões
06/05/2022

PDR

N.º 12/ Operação 3.2.2/ 

2022

Operação 3.2.2 - Pequenos 

Investimntos na Exploração

Agrícola | Territórios 

Vulneráveis ao Perigo de 

Incêncio

(12º Anúncio)

Fundos | 

Portugal 

2020

Apoio ao 

Investimento

Pessoas singulares ou coletivas que

exerçam atividade agrícola

Agricultura, 

silvicultura e 

pesca

Investimentos em Explorações 

Agricolas

Taxa máxima 50% em regiões menos 

desenvolvidas e 40% noutras regiões
06/05/2022

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp
https://ifrru.ihru.pt/
https://ifrru.ihru.pt/
https://ifrru.ihru.pt/
https://ifrru.ihru.pt/
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=8ebfe59a-eacb-449a-aa4f-de8ec7e53b6a
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=8ebfe59a-eacb-449a-aa4f-de8ec7e53b6a
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=8ebfe59a-eacb-449a-aa4f-de8ec7e53b6a
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=8ebfe59a-eacb-449a-aa4f-de8ec7e53b6a
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PRR

Descarbonização da 

Indústria 

Aviso N.º 02/C11-i01/2022

Fundos | PRR
Apoio ao 

Investimento

Empresas, de qualquer dimensão ou 

forma jurídica, do setor da indústria

Industria 

transformadora

a) Processos e tecnologias de baixo 

carbono na indústria 

b) Adoção de medidas de eficiência 

energética na indústria 

Os apoios públicos assumem a forma 

de subsídios não reembolsáveis até 

aos limites fixados 

29/07/2022

PRR

Compromisso Emprego 

Sustentável  Aviso n.º 

01/C06-i02/2022

Fundos | PRR
Apoio ao 

Investimento

Pessoas singulares ou as pessoas 

coletivas de natureza jurídica privada, 

com ou sem fins lucrativos. 

Indiferenciado Contratação de desempregados 

O incentivo prevê um apoio financeiro 

à contratação correspondente a 

12xIAS com possibilidade de 

majoração e 50% do valor das 

contribuições sociais

30/12/2022

PRR

Apoio à Renovação e 

Aumento do Desempenho 

Energético dos Edifícios de 

Serviços (Aviso N.º 01/C13-

i03/2022)

Fundos | PRR
Apoio ao 

Investimento

São beneficiários deste Aviso pessoas 

coletivas e singulares proprietários de 

edifícios de comércio e serviços do setor 

privado existentes

Indiferenciado
Intervenções em edificios para 

aumento de eficiência energética

Taxa de comparticipação máxima de 

70%, até ao limite de 200 mil euros
31/05/2022

PRR
Rede Nacional de Test Beds

Aviso n.º 03/C16-i02/2022
Fundos | PRR

Apoio ao 

Empreendedorismo

Empresas, de qualquer dimensão ou 

forma jurídica, dos setores privado ou 

público.

Indiferenciado Constituição de uma Test Bed
Taxa de comparticipação de 50% 

com possibilidade de majoração 
17/06/2022

Turismo de 

Portugal

Linha de Apoio à 

Qualificação da Oferta 2021

Linhas de 

Crédito

Apoio ao 

Empreendedorismo

Empresas turísticas de qualquer 

dimensão, natureza e sob qualquer forma 

jurídica que cumpram as  condições de 

enquadramento

Turismo

Requalificação e reposicionamento 

de empreendimentos

Criação de empreendimentos em 

territórios de baixa densidade

Empreendedorismo 

(empreendimentos, equipamentos ou 

Financiamento  até 80% do 

investimento elegível.

Possibilidade de beneficiar de um 

prémio de desempenho traduzido na 

conversão de parte do financiamento 

em apoio não reembolsável 

em contínuo

Turismo de 

Portugal

Transformar Turismo | 

Regenerar Territórios

Fundos | 

Outros Avisos

Apoio ao 

Investimento

Empresas ou entidades públicas do setor 

do Turismo
Turismo Produtos Turisticos em rede

Apoio financeiro não reembolsável de 

30% do valor das despesas elegíveis 

do projeto até ao limite máximo de 

150.000 euros, por projeto ou por 

cada entidade com possibilidade de 

majoração

Em contínuo

Turismo de 

Portugal

Transformar Turismo | 

Linha Territórios 

Inteligentes

Fundos | 

Outros Avisos

Apoio ao 

Investimento

Empresas ou entidades públicas do setor 

do Turismo
Turismo Produtos Turisticos em rede

Apoio financeiro de 30% do valor das 

despesas elegíveis até ao limite 

máximo de 300.000 euros, por 

projeto ou por cada entidade para 

entidades públicas ou entidades 

privadas sem fins lucrativos 

Em contínuo

https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Descarbonizacao-da-Industria/Aviso-N-%C2%BA-02C11-i012022.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Descarbonizacao-da-Industria/Aviso-N-%C2%BA-02C11-i012022.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Descarbonizacao-da-Industria/Aviso-N-%C2%BA-02C11-i012022.pdf.aspx
https://www.iefp.pt/documents/10181/11256471/Aviso+de+Abertura+-+Compromisso+Emprego+Sustentavel.pdf/75501c03-d164-4c63-93c7-0467f02416e8
https://www.iefp.pt/documents/10181/11256471/Aviso+de+Abertura+-+Compromisso+Emprego+Sustentavel.pdf/75501c03-d164-4c63-93c7-0467f02416e8
https://www.iefp.pt/documents/10181/11256471/Aviso+de+Abertura+-+Compromisso+Emprego+Sustentavel.pdf/75501c03-d164-4c63-93c7-0467f02416e8
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_2.a-Republicacao.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_2.a-Republicacao.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_2.a-Republicacao.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_2.a-Republicacao.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_2.a-Republicacao.pdf
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/AvisoRNTestBeds_06042022.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/AvisoRNTestBeds_06042022.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-tt-regenerar-territorios.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-tt-regenerar-territorios.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-tt-territorios-inteligentes.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-tt-territorios-inteligentes.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-tt-territorios-inteligentes.pdf


| Mapa de Apoios e Incentivos ao Empreendedorismo e ao Investimento

Entidade 

Promotora

Programa de Financiamento 

/ Apoio

Natureza do 

Apoio
Âmbito Beneficiários 

Âmbito 

setorial
Tipo de projetos Benefício ou Incentivo Data de Fim Obs.

Turismo de 

Portugal
Portugal Events

Fundos | 

Outros Avisos

a) Empresas, associações ou 

organizações não governamentais 

detentoras dos direitos de organização 

de eventos ou espetáculos, ou que, a 

título de atividade principal, organizem 

os eventos e espetáculos;

b) As secretarias regionais de turismo 

das regiões autónomas e as entidades 

regionais de turismo

Turismo

Organização de novos eventos, cujo 

posicionamento, notoriedade e 

imagem internacional contribuam 

para a qualificação da experiência 

turística e para a adequada 

estruturação de produtos turísticos 

ou para o desenvolvimento da 

economia, a nível nacional ou 

regional.

O incentivo de natureza não 

reembolsável corresponde a 50% do 

custo elegível

31/12/2023

Turismo de 

Portugal

Linha de Apoio ao Turismo 

2021

Linhas de 

Crédito

Apoio ao 

Investimento
Empresas viáveis de qualquer dimensão Turismo

Financiamento de Fundo de Maneio 

ou de investimentos

Linha de Crédito Bonificada com 

Garantia 
24/01/2023

Turismo Fundos Call 202020 Outro
Apoio ao 

Investimento

Empresas do setor do turismo, 
Turismo

Investimento na adaptação, 

requalificação, sustentabilidade e 

modernização dos imóveis afetos à 

atividade turística ou industrial, ou a 

afetar à atividade turística.

Venda e subsequente arrendamento 

de longo prazo de um imóvel, com 

salvaguarda do direito de recompra

Em contínuo

*Esta informação não dispensa a leitura integral dos Avisos e /ou Fichas Técnicas dos apoios  para verificação dos termos de financiamento de critérios e elegibilidade aplicáveis.

https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20220124_documento_divulgacao_linha_apoio_turismo_2021_39734246961fbcb82aef06.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20220124_documento_divulgacao_linha_apoio_turismo_2021_39734246961fbcb82aef06.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/open-call-202020.aspx

