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PROGRAMA TRANSFORMAR
TURISMO
LINHA REGENERAR
TERRITÓRIOS



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

Outras entidades privadas, nomeadamente de
natureza associativa.

O Programa Transformar Turismo visa contribuir para
um turismo cada vez mais sustentável, responsável e
inteligente, fomentando a valorização e qualificação do
território, a coesão territorial e social, assim como o
desenvolvimento de produtos, serviços e negócios
inovadores que respondam às necessidades e interesses
dos que nos visitam e que comportem, para além de
vantagens competitivas para as organizações, benefícios
sociais tangíveis e menor impacto no meio ambiente.

Entidades beneficiárias:

Nota: 
Não podem aceder a qualquer uma das linhas de apoio
financeiro do programa Transformar Turismo, as entidades
beneficiárias que, à data da candidatura, possuam mais de
um projeto aprovado e ainda não concluído no âmbito do
programa Valorizar.

Encontrarem-se os respetivos estabelecimentos
devidamente licenciados para o exercício da atividade
e, se aplicável, registados no Registo Nacional de
Turismo;

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;

Possuírem Certificado PME (empresas);

Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos
anteriores à data da candidatura, de sanção
administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço
de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuições para a segurança social, não
declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigação, em Portugal.

Condições gerais de elegibilidade das entidades
beneficiárias:
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Se aplicável, encontrarem-se os respetivos projetos de
arquitetura aprovados pela edilidade camarária
competente, nos casos em que seja legalmente exigida
a instrução de um procedimento de licença
administrativa, ou terem sido apresentadas, e não
rejeitadas, as comunicações prévias, nos casos em
que seja legalmente permitido o procedimento de
comunicação prévia, devidamente instruídos com os
pareceres legalmente exigíveis;

Projetos enquadráveis:

São enquadráveis os 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.

Condições de elegibilidade dos projetos:

Entidades públicas ou entidades privadas sem fins
lucrativos: totalmente não reembolsável

Empresas: 50% a título reembolsável (sem juros) e
50% a título não reembolsável

Entidades públicas ou entidades privadas sem fins
lucrativos: 300.000€

Empresas: 150.000€

Taxa base: 30%

Territórios de baixa densidade e projetos
transfronteiriços: 20%

Projetos que se integrem em estratégias de eficiência
coletiva: 20%

Natureza, taxa e limite do incentivo:

Natureza: 

Limite do apoio: 

Apoio Financeiro:

Majorações:



Estudos, projetos e assistência técnica, bem como
fiscalização externa da execução dos investimentos,
até ao limite de 10% do valor total das despesas
elegíveis;

Obras de construção e de adaptação;

Aquisição de bens e de equipamentos;

Aquisição de sistemas de informação, software e
equipamentos informáticos para obtenção de dados
analíticos;

Implementação de plataformas para aumentar a
interação e conexão colaborativa;

Intervenções para incremento da acessibilidade física
e comunicacional para todos;

Despesas elegíveis:

Ações de marketing que visem a comercialização da
oferta;

Obtenção de certificação na área da sustentabilidade,
tais como a ISO 14001, Rótulo Ecológico da União
Europeia, Green Key ou EMAS — Sistema
Comunitário de Ecogestão e Auditoria;

Serviços de consultoria especializada para a definição
da estratégia de sustentabilidade a implementar;

Intervenção de revisores ou contabilistas certificados
externos, no contexto do desenvolvimento do projeto.
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BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


