PERGUNTAS FREQUENTES
PROGRAMA ADAPTAR Microempresas

1 - O que é o Programa ADAPTAR?
O Programa ADAPTAR visa apoiar as Micro e PME na adaptação dos seus
estabelecimentos, métodos de organização do trabalho e de relacionamento com
clientes e fornecedores às novas condições de distanciamento físico no contexto da
pandemia de COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes, por forma a assegurar o mínimo
impacto na saúde pública.
2 - Existe penalização quando numa candidatura propõe determinados valores e, no
final, existe uma parte considerável não realizada?
O incentivo será sempre ajustado proporcionalmente à despesa realizada, garantidas
que sejam as restantes obrigações e condições de elegibilidade. Salienta-se, no
entanto, que os valores apresentados em candidatura deverão ser realistas e
corresponder a intenções efetivas de aquisição, sob pena de se considerarem não
atingidos os objetivos da candidatura.
3 - Nos termos do artigo 12.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 20-G/2020, «é processado um
adiantamento automático inicial após a validação do termo de aceitação, no
montante equivalente a 50 % do incentivo aprovado. O «incentivo aprovado», para
efeitos desta norma, assenta numa estimativa do que a empresa considera que serão
as despesas elegíveis, e que deve indicar no momento da apresentação da
candidatura? Se assim for, este adiantamento terá de ser devolvido pela empresa no
caso de a estimativa falhar?
O adiantamento de 50% será apurado tendo em conta o incentivo aprovado que
decorre do valor das despesas elegíveis apresentado em candidatura.
Aquando da apresentação do pedido de reembolso final com a apresentação da
declaração do Contabilista Certificado ou ROC, será apurado o valor final efetivo de
incentivo, tendo em conta as despesas efetivamente incorridas pela empresa. Nesse
momento será efetuado o acerto do incentivo, ou seja, a empresa terá de devolver
incentivo se o valor final for inferior ao adiantamento que já recebeu, e receberá o
remanescente se o valor final for superior ao adiantamento.
4 - Os 6 meses para a realização do projeto começam a contar desde a
primeira fatura ou desde a notificação?
Os 6 meses começam a contar desde a data da notificação da decisão.
5 - O que é que acontece depois da minha candidatura ser aprovada?
As decisões sobre as candidaturas são notificadas via Balcão 2020 no prazo máximo de
10 dias úteis após a data de apresentação da candidatura, descontando-se o tempo de
resposta aos esclarecimentos solicitados.
A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita automaticamente e de forma
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desmaterializada, mediante a confirmação pelo beneficiário dos respetivos termos
inseridos no Balcão 2020 do projeto após o envio da respetiva notificação. A decisão
de aprovação caduca caso não seja confirmado o termo de aceitação no prazo máximo
de 15 dias úteis, a contar da data da notificação da decisão.
Com a confirmação pelo beneficiário da aceitação do termo da decisão, é pago
automaticamente um adiantamento de 50% do incentivo aprovado.
O pedido de pagamento final deve ser apresentado pelo beneficiário no prazo máximo
de 30 dias úteis após a data de conclusão do projeto, sendo o montante de incentivo
apurado com base em declaração de despesa de realização de investimento elegível
subscrita pela empresa e confirmada por Contabilista Certificado ou Revisor Oficial de
Contas.
6 - Os valores de despesa elegível devem ser apresentados com ou sem IVA?
O Decreto-Lei n.º 20-G/2020 identifica como não elegível o «Imposto sobre Valor
Acrescentado recuperável, ainda que não tenha sido ou não venha a ser efetivamente
recuperado pelo beneficiário». Logo, a despesa elegível deverá ser inserida sem IVA
sempre que este possa ser deduzido, mesmo que a empresa não venha a recuperá-lo,
o que corresponde à generalidade dos casos. A despesa elegível deve incluir o IVA se a
empresa estiver impedida de o recuperar.
7 - As despesas já efetuadas, pagas em numerário devido a condicionantes
relacionadas com o período de contração da atividade económica, são elegíveis,
apesar da sua forma de pagamento?
No âmbito do Portugal 2020, o pagamento em numerário é possível nas situações em
que se revele ser este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza
das despesas e desde que num quantitativo unitário inferior a 250€.
8 - É necessário efetuar um dossier com orçamentos/faturas/comprovativo de
pagamento bancário/extrato bancário tal como nos procedimentos normais de
outras candidaturas no âmbito do Portugal 2020, ou existe alguma informação que
é dispensada?
Deverá ser constituído um dossier (eletrónico e/ou físico), com toda a documentação
necessária à demonstração das declarações e informações da candidatura e da
execução das despesas
9 - Se se verificar que as datas e valores efetivamente realizados não coincidem com
os inscritos na candidatura, devo apresentar um pedido de reprogramação ao
projeto.
Não há necessidade de apresentar um pedido de reformulação ao projeto, pois as dtas
de aquisição podem ser ajustadas à realidade. Também as rubricas de despesa terão
flexibilidade podendo haver ajustes em função da variação do preço e ou de alteração
de necessidades, incluindo compensação de rubricas. Terá sempre como limite o
incentivo total aprovado.
10 - No âmbito de um projeto ADAPTAR Microempresas e no que respeita em
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particular à contabilização das despesas, existe a obrigatoriedade de as mesmas
serem contabilizadas em Centro de Custo ou em contas especificas ADAPTAR?
Embora seja uma boa prática, no contexto da medida ADAPTAR Microempresas não é
obrigatória a contabilização em conta específica.
11 - Os consumíveis não utilizados no período de 6 meses poderão ser objeto de
revenda ou comercialização?
Importa salientar que os consumíveis são para utilização no contexto da sua atividade
pelos funcionários ou clientes e não podem ser objeto de comercialização ou revenda.
12 - Nalgumas despesas está identificado como limite a aquisição de consumíveis ou
serviços para um período máximo de 6 meses. Isso quer dizer que poderei adquirir já
esses produtos ou serviços por um período mais alargado, desde que sejam
faturadas dentro do prazo máximo de realização do projeto?
Não. Salienta-se que, neste caso, são elegíveis produtos ou serviços que serão
efetivamente consumidos durante o período máximo de 6 meses. A imputação de
despesas com consumíveis ou contratação de serviços por períodos mais alargados do
que os indicados poderá ser qualificada como uma prática de fraude punível por lei.
13 - Pretendo adquirir um equipamento que não está identificado explicitamente no
regulamento/aviso de concurso. É elegível?
Sempre que a empresa adquirir um equipamento ou serviço que considera enquadrarse nas tipologias de despesa elegíveis, mas não está identificado nas mesmas de forma
explícita, deverá juntar no seu dossier de projeto informação ou fundamentação que
justifique a relevância da despesa neste contexto. Para ajuda no esclarecimento deste
ponto, consulte também o documento que elenca as despesas que já foram objeto de
clarificação quando à sua elegibilidade, no âmbito do ADAPTAR.
14 - As despesas já efetuadas, pagas em numerário devido a condicionantes
relacionadas com o período de contração da atividade económica, são elegíveis,
apesar da sua forma de pagamento?
No âmbito do Portugal 2020, o pagamento em numerário é possível nas situações em
que se revele ser este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza
das despesas e desde que num quantitativo unitário inferior a 250€.

15 - Uma empresa que esteja a adaptar um espaço, que era utilizado para outro fim
até ao encerramento provocado pela COVID-19, para alargar a área de destinada aos
clientes pode enquadrar as despesas relativas a obras por administração direta com
encargos de mão-de-obra e materiais, equipamento, etc.?
O investimento não visa a adaptação de um estabelecimento existente ao contexto da
retoma da atividade face à COVID-19. Desta forma, os investimentos (obras ou
equipamento) não são enquadráveis.
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16 - Nos termos do artigo 12.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 20-G/2020, «é processado um
adiantamento automático inicial após a validação do termo de aceitação, no
montante equivalente a 50 % do incentivo aprovado. O «incentivo aprovado», para
efeitos desta norma, assenta numa estimativa do que a empresa considera que serão
as despesas elegíveis, e que deve indicar no momento da apresentação da
candidatura? Se assim for, este adiantamento terá de ser devolvido pela empresa no
caso de a estimativa falhar?
O adiantamento de 50% será apurado tendo em conta o incentivo aprovado que
decorre do valor das despesas elegíveis apresentado em candidatura.
Aquando da apresentação do pedido de reembolso final com a apresentação da
declaração do Contabilista Certificado ou ROC, será apurado o valor final efetivo de
incentivo, tendo em conta as despesas efetivamente incorridas pela empresa. Nesse
momento será efetuado o acerto do incentivo, ou seja, a empresa terá de devolver
incentivo se o valor final for inferior ao adiantamento que já recebeu, e receberá o
remanescente se o valor final for superior ao adiantamento.
17 - O recomendado pela DGS é que o ar condicionado funcione em modo de
extração e não em modo de recirculação de ar. O que temos atualmente não permite
a extração, por isso questionamos se esta alteração é uma despesa elegível?
O ar condicionado é uma despesa não elegível. Serão elegíveis apenas os
equipamentos de higienização que permitam atuar com eficácia na
destruição/eliminação do vírus que causa a COVID-19, a qual deverá ser demonstrável
através de certificações ou marcações dos respetivos equipamentos. Um ar
condicionado com função de extração não é, por si só, um equipamento de
higienização.
18 - No âmbito de um projeto ADAPTAR Microempresas e no que respeita em
particular à contabilização das despesas, existe a obrigatoriedade de as mesmas
serem contabilizadas em Centro de Custo ou em contas especificas ADAPTAR?
Embora seja uma boa prática, no contexto da medida ADAPTAR Microempresas não é
obrigatória a contabilização em conta específica.
19 - Qual o montante máximo a considerar com a certificação de despesas dos
Contabilistas Certificados (CC) ou ROC, no âmbito do ADAPTAR Microempresas?
O montante máximo aceitável para certificar despesas do projeto, ou seja, o custo com
o CC ou ROC, não deverá ser igual ou superior os 50% do total das despesas do projeto,
uma vez que essa prática não vai ao encontro do propósito para o qual a medida foi
criada: apoiar as Microempresas na adaptação dos seus estabelecimentos, métodos de
organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas
condições de distanciamento físico no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades
competentes, por forma a assegurar o mínimo impacto da pandemia na saúde pública.
Assim, a empresa deve analisar e, se necessário, reajustar os valores de investimento
apresentados no seu projeto ADAPTAR Microempresas, por forma a garantir que o
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valor alocado à rubrica j) (artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 20-G/2020) não seja igual ou
superior a 50% do valor do investimento total.
20 - Nalgumas despesas está identificado como limite a aquisição de consumíveis ou
serviços para um período máximo de 6 meses. Isso quer dizer que poderei adquirir já
esses produtos ou serviços por um período mais alargado, desde que sejam
faturadas dentro do prazo máximo de realização do projeto?
Não. Salienta-se que, neste caso, são elegíveis produtos ou serviços que serão
efetivamente consumidos durante o período máximo de 6 meses. A imputação de
despesas com consumíveis ou contratação de serviços por períodos mais alargados do
que os indicados poderá ser qualificada como uma prática de fraude punível por lei.
21 - No que respeita à contratação de serviços de desinfeção de instalações, está
identificado como limite um período máximo de seis meses. Isso quer dizer que
poderei adquirir já esse serviço por um período mais alargado, desde que seja
faturado dentro do prazo máximo de realização do projeto?
Não. Neste caso são elegíveis serviços efetivamente consumidos durante o período
máximo de 6 meses. A imputação de despesas com contratação de serviços de
desinfeção das instalações por períodos mais alargados do que o indicado poderá ser
qualificado como uma prática de fraude punível por lei.
22 - Os custos com desinfeção/higienização dos veículos de transporte afetos à
atividade das empresas são elegíveis, considerando que, no Decreto-Lei, é
considerada elegível a “Contratação de serviços de desinfeção das instalações por
um período máximo de seis meses”?
Considerando que a atividade em causa é desenvolvida no próprio veículo, estas
despesas podem ser consideradas elegíveis, desde que sejam justificáveis no âmbito
das medidas de adaptação às normas e recomendações das autoridades competentes
no contexto da pandemia de COVID-19.
23 - No caso do ADAPTAR Microempresas, se a empresa quiser faturar e liquidar a
totalidade das máscaras e álcool que prevê consumir durante seis meses, poderá
fazê-lo e, dessa forma, apresentar o Pedido de Reembolso Final logo após a
aprovação do projeto?
A elegibilidade dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consumíveis está
associada ao seu consumo durante o período de seis meses, pelo que deverá fazê-lo
após decorrido esse prazo, tendo por base o consumo efetivo, caso contrário poderá
estar a imputar despesas elegíveis indevidamente.
24 - No caso do ADAPTAR Microempresas, tenho de comprar as máscaras todas de
uma vez ou posso ir comprando à medida das necessidades?
A empresa poderá adquirir faseadamente, o que fará mais sentido, já que é expectável
uma tendência de redução de preço de alguns produtos à medida que a oferta dos
mesmos se generalize. Salienta-se que, mesmo que adquira as máscaras de uma só
vez, a empresa apenas poderá imputar como elegível o número utilizado no período
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de 6 meses previsto para a sua elegibilidade.
25 - Como é contabilizado o período máximo de 6 meses aplicado às despesas
previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 20-G/2020, cujo
investimento tenha sido efetuado antes da notificação da decisão de aprovação?
Atendendo a que no âmbito desta medida se consideram elegíveis despesas efetuadas
antes da candidatura, nomeadamente, a partir de 18 de março, o período máximo de 6
meses de consumos ou prestação de serviços, aplicado às despesas previstas nas
alíneas acima identificadas, iniciadas antes da data de notificação da decisão, será
contabilizado a partir da respetiva data de aquisição (data da primeira fatura), ou seja,
se a data da primeira fatura correspondente ao inicio dos consumos ou serviços
imputados ao projeto for anterior à data de notificação da decisão, então será essa
data (fatura) a ser considerada para a contagem dos 6 meses de consumos ou
prestação de serviços dessa despesa em particular. Por exemplo, se uma empresa com
notificação da decisão a 24/05 apresenta uma primeira fatura de aquisição de luvas
(alínea a)) com data de 20/03, é esta que conta para início da contagem dos 6 meses
de consumo luvas. Salienta-se que para as despesas realizadas e faturadas após a data
da notificação, a elegibilidade terá sempre associada uma duração máxima de 6 meses
contados a partir da data de notificação da decisão tendo como limite 31 de dezembro
de 2020, pelo que despesas desta natureza faturadas após a data da notificação terão
de respeitar este calendário.
26 - Existe penalização quando numa candidatura propõe determinados valores e, no
final, existe uma parte considerável não realizada?
O incentivo será sempre ajustado proporcionalmente à despesa realizada, garantidas
que sejam as restantes obrigações e condições de elegibilidade. Salienta-se, no
entanto, que os valores apresentados em candidatura deverão ser realistas e
corresponder a intenções efetivas de aquisição, sob pena de se considerarem não
atingidos os objetivos da candidatura.
27 - Tenho o meu projeto aprovado e já recebi o adiantamento de 50%. Quero
apresentar já todas as despesas do projeto uma vez que já faturei e paguei a
totalidade dos equipamentos de proteção individual e solução desinfetante de que
vou precisar nos próximos 6 meses. Como posso apresentar as faturas para
reembolso?
A elegibilidade de despesas com equipamentos de proteção individual (p. ex.
máscaras) ou desinfetantes está restrita à demonstração do seu consumo durante 6
meses. Decorrido o prazo de realização do projeto e podendo a empresa demonstrar
que a despesa a imputar corresponde ao consumo efetivo dos materiais em causa,
então poderá apresentar a despesa correspondente. Para esse efeito irá ser
disponibilizado futuramente o formulário e declaração de despesa a preencher pelo
Contabilista Certificado ou ROC para justificação das despesas realizadas. Apenas após
o preenchimento dessa declaração poderá apresentar o pedido de pagamento final.
Para este efeito apenas terá de apresentar a declaração do Contabilista Certificado ou
do ROC, uma vez que os documentos de despesa serão verificados apenas em sede de
auditoria ao projeto.
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28 - No âmbito de um projeto ADAPTAR Microempresas e no que respeita em
particular à contabilização das despesas, existe a obrigatoriedade de as mesmas
serem contabilizadas em Centro de Custo ou em contas especificas ADAPTAR?
Embora seja uma boa prática, no contexto do ADAPTAR Microempresas não é
obrigatória a contabilização em conta específica.
29 - Já realizámos e pagámos todo o investimento, pelo que gostaríamos de receber
o restante incentivo. Neste caso, quando termina o prazo dos 30 dias úteis para fazer
o pedido de pagamento final? Já está disponível o formulário para esse fim?
De acordo com descrito na alínea b) do n.º 3 do no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 20G/2020, de 14 de maio, o pedido de pagamento final deve ser apresentado pelo
beneficiário no prazo máximo de 30 dias úteis após a data de conclusão do projeto.
Considera-se «data de conclusão do projeto», a data de emissão da última fatura ou
documento equivalente, imputável ao projeto ou à operação, a qual deve ocorrer no
máximo até 31 de dezembro de 2020, conforme definido na alínea b) do artigo 4.º do
mesmo diploma. Importa também realçar que no âmbito do ADAPTAR Microempresas,
os projetos têm como data limite 6 meses a contar da data de notificação da decisão,
para apresentação das faturas. Se a empresa conclui antes do prazo de 6 meses, deve
considerar como data de conclusão do seu projeto a data da última fatura imputável
ao mesmo. Assim sendo, a empresa deve assegurar que dispõe de evidências de que
regularizou todo o processo no prazo de 30 dias úteis após emissão da última fatura ou
documento equivalente, nomeadamente, dispor de comprovativo de pagamento das
despesas em questão, para posterior certificação por Contabilista Certificado ou ROC.
O facto de o formulário do Pedido de Pagamento Final não estar ainda disponível não
poderá prejudicar a empresa, ficando esta obrigada a proceder à sua apresentação
logo que o mesmo seja disponibilizado. Mais se informa que o formulário e declaração
de despesa serão disponibilizados no Balcão, mas, de momento, ainda não dispomos
de informação sobre a data prevista para a sua publicação.
30 - Qual o montante máximo a considerar com a certificação de despesas dos
Contabilistas Certificados (CC) ou ROC, no âmbito do ADAPTAR Microempresas?
O montante máximo aceitável para certificar despesas do projeto, ou seja, o custo com
o CC ou ROC, não deverá ser igual ou superior os 50% do total das despesas do projeto,
uma vez que essa prática não vai ao encontro do propósito para o qual a medida foi
criada: apoiar as microempresas na adaptação dos seus estabelecimentos, métodos de
organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas
condições de distanciamento físico no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades
competentes, por forma a assegurar o mínimo impacto da pandemia na saúde pública.
Assim, a empresa deve analisar e, se necessário, reajustar os valores de investimento
apresentados no seu projeto ADAPTAR Microempresas, por forma a garantir que o
valor alocado à rubrica j) (artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 20-G/2020) não seja igual ou
superior a 50% do valor do investimento total.
31 - Relativamente ao Programa ADAPTAR a despesa com intervenção do
contabilista e a correspondente declaração final tem de ser obrigatoriamente
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efetuada pelo contabilista da empresa ou pode ser qualquer outro contabilista?
De acordo com o Decreto-Lei n.º 20-G/2020, não é estabelecida qualquer obrigação do
Contabilista Certificado (CC) ou Revisor Oficial de Contas (ROC) que confirma a
declaração de despesa ter de ser o responsável pela contabilidade da empresa, sendo
referido o montante de incentivo apurado com base em declaração de despesa de
realização de investimento elegível subscrita pela empresa e confirmada por CC ou
ROC.
De qualquer forma, salienta-se que a validação da declaração de despesa ocorrerá
apenas no final do projeto e após a sua execução, pelo que, em devido tempo, a
situação será objeto de clarificação, se necessário.
32 - A despesa com os Contabilistas Certificados (CC) difere entre o ADAPTAR
Microempresas e o ADAPTAR PME? Qual é a data que a empresa deve colocar na
candidatura para essa despesa?
De acordo com a alínea b) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 20-G/2020, considera-se
«Data de conclusão do projeto», a data de emissão da última fatura ou documento
equivalente, imputável ao projeto ou à operação, a qual deve ocorrer, no máximo, até
31 de dezembro de 2020. Tanto para o ADAPTAR Microempresas, como para o
ADAPTAR PME, a despesa com o CC ou ROC deve ocorrer após o último documento
para validação e antes do prazo máximo de 6 meses. Não existe diferença para efeitos
de despesa elegível.
33 - Como é contabilizado o período máximo de 6 meses aplicado às despesas
previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 20-G/2020, cujo
investimento tenha sido efetuado antes da notificação da decisão de aprovação?
Atendendo a que no âmbito desta medida se consideram elegíveis despesas efetuadas
antes da candidatura, nomeadamente, a partir de 18 de março, o período máximo de 6
meses de consumos ou prestação de serviços, aplicado às despesas previstas nas
alíneas acima identificadas, iniciadas antes da data de notificação da decisão, será
contabilizado a partir da respetiva data de aquisição (data da primeira fatura), ou seja,
se a data da primeira fatura correspondente ao inicio dos consumos ou serviços
imputados ao projeto for anterior à data de notificação da decisão, então será essa
data (fatura) a ser considerada para a contagem dos 6 meses de consumos ou
prestação de serviços dessa despesa em particular. Por exemplo, se uma empresa com
notificação da decisão a 24/05 apresenta uma primeira fatura de aquisição de luvas
(alínea a)) com data de 20/03, é esta que conta para início da contagem dos 6 meses
de consumo luvas. Salienta-se que para as despesas realizadas e faturadas após a data
da notificação, a elegibilidade terá sempre associada uma duração máxima de 6 meses
contados a partir da data de notificação da decisão tendo como limite 31 de dezembro
de 2020, pelo que despesas desta natureza faturadas após a data da notificação terão
de respeitar este calendário.
34 - Se não precisar de todo o material de proteção individual ou se, pelo contrário,
precisar de mais, posso fazer ajustes ao valor elegível, acertando depois no
encerramento?
Sim, no caso de o valor ser revisto em baixa, sendo ajustado o incentivo
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proporcionalmente. Caso seja gasto um valor superior, o incentivo aprovado não
poderá ser ajustado em alta.
35 - Uma empresa que não invista todo o valor previsto numa determinada rubrica
pode afetá-lo a outra, desde que mantenha os valores de investimento dentro do
intervalo definido pelo programa?
O orçamento em candidatura é previsional. Se, em termos reais, se verificarem
necessidades de despesa diferentes nas previstas, estas poderão ser compensadas,
tendo por limite o montante de apoio aprovado, desde que as despesas em causa
sejam enquadráveis e tenham relação com a retoma da atividade e adaptação da
mesma ao contexto e requisitos definidos pelas autoridades para mitigação de riscos
da COVID-19.

36 - A despesa com os Contabilistas Certificados (CC) difere entre o ADAPTAR
Microempresas e o ADAPTAR PME? Qual é a data que a empresa deve colocar na
candidatura para essa despesa?
De acordo com a alínea b) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 20-G/2020, considera-se
«Data de conclusão do projeto», a data de emissão da última fatura ou documento
equivalente, imputável ao projeto ou à operação, a qual deve ocorrer, no máximo, até
31 de dezembro de 2020. Tanto para o ADAPTAR Microempresas, como para o
ADAPTAR PME, a despesa com o CC ou ROC deve ocorrer após o último documento
para validação e antes do prazo máximo de 6 meses. Não existe diferença para efeitos
de despesa elegível.
37 - É necessário a empresa publicitar o apoio do seu projeto do ADAPTAR
Microempresas? Se sim, existe alguma minuta ou documento que devemos
publicitar e afixar?
A publicitação prevista no contexto da medida ADAPTAR Microempresas será
assegurada através de lista dos projetos apoiados, a publicar no site do Turismo
Portugal.
_ Consulte o documento – exemplos de despesas elegíveis e não elegíveis
_ Consulte o Guia de apoio ao preenchimento do Formulário de Pedido de
Pagamento
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