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PROGRAMA TRANSFORMAR
TURISMO
LINHA TERRITÓRIOS
INTELIGENTES



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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Projetos enquadráveis:

Projetos que contribuam para os objetivos do programa
Transformar Turismo e estejam suportados em tecnologias
e em aceleradores de inovação (Internet of Things (IoT),
inteligência artificial (IA), impressão 3D, novas interfaces
humanas e digitais, robótica e blockchain), com o seguinte
âmbito:

a) Visem a captação de dados sobre o território e sobre a
atividade turística, e a sua conversão em informação com
valor para organizações, entidades públicas, empresas e
turistas, incluindo para a geração de novos serviços para
turistas;

b) Promovam a redução da sazonalidade e/ou a dispersão
territorial dos fluxos turísticos e a melhoria da experiência
dos turistas, em particular no que se refere à fruição dos
recursos e equipamentos turísticos, nomeadamente ao
nível da informação, acessibilidade, bilhética e pagamento,
em tempo real;

c) Promovam a mobilidade inteligente no território,
incluindo a interoperabilidade entre transportes, a
desmaterialização de procedimentos de compra e de
verificação de títulos de viagem, para uma experiência
fluida dos turistas;

d) Promovam a avaliação e gestão de impactos sobre a
capacidade de carga de um recurso, evento ou território,
incluindo a dimensão da pegada carbónica de fluxos
turísticos;

e) Implementem soluções de base digital que contribuam
para uma gestão eficiente da energia, da água e dos
resíduos e para a descarbonização da atividade turística.

Nota:
Constitui condição de enquadramento dos projetos a que
se referem as alíneas a) a d) do número anterior
encontrarem-se os mesmos previamente articulados com
as entidades regionais de turismo competentes em razão
do território.



Implementação de infraestruturas e de tecnologia,
incluindo a aquisição de hardware e software;

Aquisição ou desenvolvimento de sistemas e
plataformas tecnológicas que permitam o fornecimento
de dados em formato aberto, bem como o seu uso
automatizado;

Implementação de plataformas para aumentar a
interação e conexão colaborativa;

Prestação de serviços profissionais por parte de
terceiros, incluindo assistência técnica, científica e
consultoria, pelo período estritamente necessário ao
desenvolvimento do projeto;

Ações de formação dos colaboradores para
desenvolvimento e implementação do projeto;

Intervenção de revisores oficiais de contas ou
contabilistas certificados externos.

Despesas elegíveis:

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: Não reembolsável

Limite do apoio: 150.000€

Taxa base: 30%

Majorações:
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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


