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Empresas turísticas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer 
forma jurídica que cumpram as condições de enquadramento.

Beneficiários

Objetivos e 
Prioridades Instrumento financeiro para o financiamento a médio e longo 

prazo de projetos de investimento de empresas do Turismo 

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, bem como 

no desenvolvimento de projetos de empreendedorismo.


84,82%Taxa de aprovação da Scope Invest

no âmbito do Portugal 2020

Linha de Apoio à Qualificação à 
Oferta | LAQO



Taxa 
Financiamento

- Projetos de Turismo


- Projetos Especiais


- - - Taxa de Juro


- - - Prémio de desempenho


A LAQO é financiada pelo Turismo de Portugal em 

parcerias com os principais Bancos nacionais e financia 

projetos de turismo até 80% do montante total do 

investimento considerado elegível.



PME: 40% - Turismo de Portugal | 60% - Instituição de 

Crédito


NÃO PME: 30% - Turismo de Portugal | 70% - Instituição de 

Crédito


PME: 75% - Turismo de Portugal | 25% - Instituição de 

Crédito


NÃO PME: 70% - Turismo de Portugal | 30% - Instituição de 

Crédito



- Parcela Turismo de Portugal - Não vence juros


- Parcela Instituições de Crédito - A que resultar da análise 

de risco efetuada pelas Instituições de Crédito



Parte da componente do financiamento atribuído pelo 

Turismo de Portugal pode ser convertida em apoio NÃO 

REEMBOLSÁVEL se forem alcançadas metas 

pré-definidas.


Despesas Elegíveis
- Aquisição de máquinas, equipamentos (inclui 

mobiliário);


- Aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o 

software necessário ao seu funcionamento;


- Software standard ou desenvolvido especificamente 

para a atividade da empresa;


- Serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e 

de certificação


- Material circulante diretamente relacionado com o 

exercício da atividade;


- Obras de remodelação ou adaptação (construção).




Tipologias de 
Investimento
- Requalificação e reposicionamento de empreendimentos, 

estabelecimentos e atividades respeitantes às atividades 

económicas definidas (incluindo ampliação);


- Criação de empreendimentos, estabelecimentos e 

atividades respeitantes às atividades económicas definidas, 

desde que implementados nos territórios de baixa 

densidade, adequados à procura turística atual ou potencial, 

supram carências de oferta e acrescentem valor à oferta 

existente na região;


- Empreendimentos, equipamentos ou atividades de 

animação turística -CAE Grupos 931 e 932, e serviços 

associados ao setor do turismo, com particular enfoque nos 

de base tecnológica.
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