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Programa Transformar Turismo 

Despacho Normativo n.º 1-A/2022, de 30 de dezembro de 2021 
 
 
O Programa Transformar Turismo visa apostar na criação de um turismo cada vez mais sustentável, 
responsável e inteligente, através do desenvolvimento de produtos, serviços e negócios inovadores que 
qualifiquem o território e comportem, para além de vantagens competitivas para as organizações, 
benefícios sociais tangíveis e impacto positivo no meio ambiente, estimulando atividades ou serviços de 
maior valor acrescentado ligados aos produtos turísticos de relevo, tais como turismo cultural e 
patrimonial, turismo natureza, turismo industrial, turismo literário, enoturismo e turismo gastronómico. 
 
A dotação disponível corresponde a 20 000 000 euros, a repartir por duas linhas de apoio: Linha Territórios 
Inteligentes (4 000 000 euros), e Linha Regenerar Territórios (16 000 000 euros). 
 
 

 Beneficiários 
 

o Entidades públicas, incluindo aquelas em cuja gestão as entidades da administração central do 
Estado, regional e local tenham posição dominante; 

o Micro, pequenas e médias empresas, com certificação eletrónica no portal do IAPMEI, I. P. 
 

Preferencialmente agrupadas em projetos conjuntos, de rede ou em Estratégias de Eficiência Coletiva. 
 
 Área geográfica 

 
Todo o território nacional. 
 
 Candidaturas 

 
Abertura de candidaturas a 10 de janeiro de 2022. Ambas as linhas têm a sua dotação repartida em fases 
trimestrais de candidaturas, que terminam em março, junho, setembro e dezembro de cada ano. A Linha 
Territórios Inteligentes está aberta até 31 de dezembro de 2022, já a Linha Regenerar Territórios prolonga 
o seu prazo até 31 de dezembro de 2023.  
As candidaturas podem ser apresentadas através da plataforma SGPI do Turismo de Portugal. 
 
 Critérios de elegibilidade dos beneficiários 

 
o Terem situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e o Turismo de Portugal, I. P.; 
o Possuírem ou assegurarem os recursos humanos e físicos necessários ao desenvolvimento dos 

projetos; 
o Disporem de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 
o No caso de empresas, possuírem uma situação líquida positiva à data de 31 de dezembro de 2019 

ou, não possuindo, demonstrarem que a possuem à data da candidatura, assim como disporem de 
certificação eletrónica atualizada que comprove o estatuto de PME. 
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Linha Territórios Inteligentes 
Despacho Normativo n.º 1-B/2022, de 30 de dezembro de 2021 
 
 
 Apoio e taxa de incentivo 

 
o O apoio é atribuído sob a forma de subvenção não reembolsável.  
o A taxa de incentivo é de 30 % do valor das despesas elegíveis do projeto. 
o O limite máximo é de 150 000 euros por projeto ou por cada entidade, se, neste último caso, se 

tratar de uma candidatura conjunta. 
 
 Despesas elegíveis 

 
o Implementação de infraestruturas e de tecnologia, incluindo a aquisição de hardware e software; 
o Aquisição ou desenvolvimento de sistemas e plataformas tecnológicas que permitam o 

fornecimento de dados em formato aberto, bem como o seu uso automatizado; 
o Implementação de plataformas para aumentar a interação e conexão colaborativa; 
o Prestação de serviços profissionais por parte de terceiros, incluindo assistência técnica, científica e 

consultoria, pelo período estritamente necessário ao desenvolvimento do projeto; 
o Ações de formação dos colaboradores para desenvolvimento e implementação do projeto; 
o Intervenção de revisores oficiais de contas ou contabilistas certificados externos. 

 
 Projetos enquadráveis 

 
o Projetos que visem a captação de dados sobre o território e sobre a atividade turística, e a sua 

conversão em informação com valor; 
o Projetos que promovam a redução da sazonalidade e/ou a dispersão territorial dos fluxos turísticos 

e a melhoria da experiência dos turistas; 
o Projetos que promovam a mobilidade inteligente no território; 
o Projetos que promovam a avaliação e gestão de impactos sobre a capacidade de carga de um 

recurso, evento ou território; 
o A implementação de soluções de base digital que contribuam para uma gestão eficiente da energia, 

da água e dos resíduos e para a descarbonização da atividade turística. 
 
 Condições de elegibilidade dos projetos 

 
o Estarem alinhados com a visão, prioridades e metas da Estratégia Turismo 2027 e do Plano Reativar 

o Turismo | Construir o Futuro; 
o Não se iniciarem antes da data da candidatura, com exceção dos adiantamentos para sinalização, 

até ao máximo de 50 % do respetivo custo, e das despesas relativas aos estudos e projetos, 
realizados há menos de seis meses; 

o Não terem uma duração superior a 18 meses e iniciarem-se no prazo máximo de três meses após a 
data da aprovação da candidatura, sob pena de caducidade do direito ao apoio financeiro. 
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Linha Regenerar Territórios 
Despacho Normativo n.º 1-C/2022, de 30 de dezembro de 2021 
 
 
 Apoio e taxa de incentivo 

 
o O apoio atribuído tem a seguinte composição:  

o Natureza mista, no caso de empresas, sendo 50 % a título reembolsável, sem juros, e 50 % 
a título não reembolsável; 

o Totalmente não reembolsável no caso das demais entidades. 
o A taxa de incentivo é de 30 % do valor das despesas elegíveis do projeto. 
o O limite máximo é de: 

o 300 000 euros por projeto ou por entidade, se se tratar de uma candidatura conjunta, no 
caso de entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos; 

o 150 000 euros por projeto ou por entidade, se se tratar de uma candidatura conjunta, no 
caso de empresas. 

 
 Despesas elegíveis 

 
o Estudos, projetos e assistência técnica, bem como fiscalização externa da execução dos 

investimentos, até ao limite de 10 % do valor total das despesas elegíveis; 
o Obras de construção e de adaptação; 
o Aquisição de bens e de equipamentos; 
o Aquisição de sistemas de informação, software e equipamentos informáticos para obtenção de 

dados analíticos; 
o Implementação de plataformas para aumentar a interação e conexão colaborativa; 
o Intervenções para incremento da acessibilidade física e comunicacional para todos; 
o Ações de marketing que visem a comercialização da oferta; 
o Obtenção de certificação na área da sustentabilidade; 
o Serviços de consultoria especializada para a definição da estratégia de sustentabilidade a 

implementar; 
o Intervenção de revisores ou contabilistas certificados externos, no contexto do desenvolvimento do 

projeto. 
 

 Projetos enquadráveis 
 

o Projetos que reforcem a atratividade turística dos territórios e lhes acrescentem valor através da 
regeneração dos respetivos recursos, desenvolvam produtos ou segmentos inovadores para o 
território onde se instalam e deem resposta às necessidades e interesses de uma procura de maior 
valor acrescentado, assentes em modelos de desenvolvimento em rede; 

o Privilegiam-se os projetos que fomentem o desenvolvimento de produtos turísticos de valor 
acrescentado, tais como o turismo cultural e patrimonial, o turismo industrial, o turismo ferroviário, 
o turismo desportivo, o turismo náutico, o enoturismo, o turismo militar, o turismo literário, o 
turismo científico, o turismo religioso, o turismo de saúde, o turismo gastronómico e o turismo de 
natureza; 

o São ainda enquadráveis projetos que estimulem a mobilidade descarbonizada ou facilitem a sua 
adoção. 
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 Condições de elegibilidade dos projetos 
 

o Estarem alinhados com a visão, prioridades e metas da Estratégia Turismo 2027 e do Plano Reativar 
o Turismo | Construir o Futuro; 

o Enquadrarem-se numa estratégia de desenvolvimento em rede, entendendo-se por tal o 
desenvolvimento de ações integradas entre, pelo menos, duas entidades, ou o desenvolvimento de 
um projeto que se integre numa rede de oferta existente; 

o Não se iniciarem antes da data da candidatura com exceção dos adiantamentos para sinalização, 
até ao máximo de 50 % do respetivo custo, e das despesas relativas aos estudos e projetos, 
realizados há menos de seis meses; 

o Não terem uma duração superior a 24 meses e iniciarem-se no prazo máximo de 3 meses após a 
data da aprovação da candidatura, sob pena de caducidade do direito ao apoio financeiro. 

 

 
Esta ficha técnica não dispensa a leitura da legislação aplicável.  
Para mais esclarecimentos, por favor, contate-nos. 

Janeiro de 2022 


