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PROGRAMA APOIAR – APOIAR RESTAURAÇÃO 

 

O  APOIAR RESTAURAÇÃO dirige-se às pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob 
qualquer forma jurídica, nos termos da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia, 
de 6 de maio. 
 

 Desenvolver atividade económica inserida na lista de CAE do Anexo B à Portaria n.º 217-

A/2020, de 24 de novembro, e encontrar-se em atividade; 

 Estar legalmente constituída a 1 de março de 2020; 

 Ter sede num dos concelhos do território nacional continental abrangidos pela 

suspensão de atividades prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, 

de 2 de novembro, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-B/2020, de 

12 de novembro, bem como no Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, ou eventuais 

diplomas revogatórios que o substituam e mantenham idêntica disposição;  

 Ter sido abrangido pela suspensão de atividades, no período relevante para o cálculo e 

atribuição do apoio; 

 Dispor de contabilidade organizada; 

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

e Recuperação de Empresas, e não ter beneficiado dos auxílios de emergência ou 

auxílios à reestruturação; 

 Deter Capitais Próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019 (exceto empresas 

que tenham iniciado atividade após 1 de janeiro de 2019); 

 No caso das médias empresas, não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a 

definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão, de 16 

de junho de 2014; 

 Dispor de certificação eletrónica que comprova o estatuto de PME, nos termos previstos 

no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, emitida pelo 

IAPMEI, I. P.; 

 Declarar uma diminuição da faturação média diária comunicada à Autoridade Tributária 

no sistema e-Fatura nos dias em que vigore a suspensão de atividades referida na alínea 

d), face à média de faturação diária registada nos fins de semana compreendidos entre 

o dia 1 de janeiro de 2020 e 31 de outubro de 2020, ou, no caso das empresas 

constituídas em 2020, no período de atividade decorrido até 31 de outubro de 2020; 

 Apresentar declaração subscrita por contabilista certificado responsável pela 

contabilidade da empresa, na qual conste o apuramento da diminuição registada na 

faturação da empresa, nos dias em que vigore a suspensão de atividades referida; 

 Ter situação financeira regularizada junto da Autoridade Tributária e da Segurança 

Social; 

ELEGIBILIDADE: 

REQUISITOS: 
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 Ter situação regularizada em matérias de reposições, no âmbito dos financiamentos do 

FEEI. 

 

 Manutenção de emprego; 

 Não distribuição de lucros ou outros fundos a sócios; 

 Não cessar atividade. 

 

A taxa de financiamento a atribuir é de 20% do montante da diminuição da faturação da 
empresa, calculada nos termos da Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro. 

No caso das empresas do setor da Restauração, elegíveis à medida APOIAR RESTAURAÇÃO, os 

apoios são considerados cumuláveis com a medida APOIAR.PT. 

 

 Os pagamentos são efetuados pelo Turismo de Portugal, I.P.; 

 Os pedidos de pagamento são apresentados pelos beneficiários no balcão 2020, nos 

termos que vierem a ser definidos no aviso para apresentação de candidaturas. 

 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20 de novembro; 

 Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro. 

OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS: 

 

TAXA DE FINANCIAMENTO: 

 

PAGAMENTO DO APOIO: 

 

LEGISLAÇÃO: 

 


