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Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo 

 
Lista de CAES Abrangidos por estes Apoios 

 
Incentivo Reembolsável até 75% podendo 45% do mesmo passar a não 

Reembolsável 
 

Aplica-se a Portugal Continental incluindo Lisboa e fecha a 15 de Março de 2019 

 

Lista de CAE elegíveis na indústria e turismo: 

 

Indústria 

CAE’s de 05 a 33, ou sejam: Industrias Extrativas e Industrias Transformadoras 

 

Turismo 

55 - Alojamento 

79 - Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e actividades relacionadas 

90 - Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e literárias 

91 - Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais 

 

561 Restauração: 

5610 - Restaurantes (inclui actividades de restauração em meios móveis) 

56101 - Restaurantes tipo tradicional 

56102 - Restaurantes com lugares ao balcão 

56103 - Restaurantes sem serviço de mesa 
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56104 - Restaurantes típicos 

56105 - Restaurantes com espaço de dança 

56106 - Confecção de refeições prontas a levar para casa 

56107 - Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) 

 

563 – Cafés, bares e estabelecimentos de bebidas 

5630 - Estabelecimentos de bebidas 

56301 - Cafés 

56302 - Bares 

56303 - Pastelarias e casas de chá 

56304 - Outros estabelecimentos de bebidas sem espectáculo 

56305 - Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança 

 

Actividades de aluguer 

771 - Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins 

77210 - Aluguer de bens recreativos e desportivos 

 

Actividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 

82300 - Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 

 

Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais 

91041 - Actividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários 

91042 - Actividade dos parques e reservas naturais 

 

Actividades desportivas, de diversão e recreativas 
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9311 - Gestão de instalações desportivas 

93192 - Outras actividades desportivas, n.e. 

93210 - Actividades dos parques de diversão e temáticos 

93292 - Actividades dos portos de recreio (marinas) 

93293 - Organização de actividades de animação turística 

93294 - Outras actividades de diversão e recreativas, n.e. 

 

Outras actividades de serviços pessoais 

96040 - Actividades de bem-estar físico 


