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 ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL

Gabinete da Secretária de Estado do Turismo

Despacho Normativo n.º 1-A/2022

Sumário: Programa Transformar Turismo.

O Programa Valorizar, criado pelo Despacho Normativo n.º 9/2016, de 20 de outubro, com a 
redação do Despacho Normativo n.º 19/2017, de 27 de outubro, foi concebido para apoiar o investi-
mento na qualificação de Portugal enquanto destino turístico, constituindo um quadro de referência 
e de relevante suporte para o desenvolvimento inteligente e sustentável do território turístico.

Tendo presente os resultados positivos obtidos com o anterior programa Valorizar, a visão 
de liderar o turismo do futuro subjacente à Estratégia Turismo 2027, aprovada pela Resolução 
de Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de setembro, os novos paradigmas de criação de 
valor subjacentes, nomeadamente, à agenda global da transição digital e energética, os objetivos 
de desenvolvimento sustentável, assim como as suas profundas implicações para o setor e para 
as entidades que nele atuam, torna -se necessário conferir ao Programa Valorizar uma dimensão 
renovada que permita acelerar a transformação do turismo.

Os efeitos da atual conjuntura, marcada pelo impacto da pandemia, as novas necessidades e 
interesses dos consumidores e as oportunidades que a sustentabilidade e a transformação digital 
representam para o desempenho e para a competitividade das empresas e dos destinos, justifi-
cam que se incremente o incentivo ao desenvolvimento de iniciativas que, em alinhamento com o 
Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 76/2021, de 16 de junho, promovam uma oferta mais sustentável, responsável e distintiva, 
moldando o futuro do setor em prol de um modelo de desenvolvimento mais resiliente, inclusivo, 
gerador de valor, promotor de coesão territorial e com maior potencial de crescimento.

Esta renovada dimensão do Programa, por via da qual se pretende mobilizar o setor para a 
criação de valor sustentável, permitirá atuar estrategicamente perante os desafios e as oportunidades 
com que hoje o Turismo se depara, e evoluir no sentido da transformação do turismo e do reforço 
da sua dinâmica competitiva, com vista à superação dos objetivos e das metas de sustentabilidade 
económica, ambiental e social definidas na Estratégia Turismo 2027.

Assim, ao abrigo do disposto da alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 129/2012, de 
22 de junho, na redação em vigor, e no exercício da competência que me foi delegada pelo Ministro 
da Economia e da Transição Digital, através da subalínea a) da alínea 10.1) e da subalínea a) da 
alínea 10.2) do Despacho n.º 12483/2019, de 31 de dezembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 251, de 31 de dezembro de 2019, determino o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

Pelo presente despacho normativo, é aprovado o programa Transformar Turismo, procedendo-
-se, desta forma, à execução da medida designada por Valorizar 2.0, prevista no Plano Reativar o 
Turismo | Construir o Futuro, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 
16 de junho, no que à componente orçamental do Turismo de Portugal, I. P., diz respeito.

Artigo 2.º

Âmbito

1 — O programa Transformar Turismo visa contribuir para um turismo cada vez mais susten-
tável, 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 
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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.

2 — O programa Transformar Turismo declina -se em linhas de apoio específicas, a criar por 
despacho normativo do membro do governo com tutela sobre o turismo, que define o âmbito de 
atuação de cada uma, as entidades beneficiárias, as respetivas condições de enquadramento e 
de elegibilidade, critérios de seleção, assim como o modelo e intensidade do apoio financeiro a 
atribuir.

Artigo 3.º

Dotação

1 — A dotação inicial disponível para financiamento do programa Transformar Turismo corres-
ponde a € 20 000 000 (vinte milhões de euros), a repartir por cada linha de apoio específico a criar, 
podendo ser reforçada por despacho do membro do Governo com tutela sobre o turismo.

2 — Os pagamentos são efetuados pelo Turismo de Portugal, I. P., com recurso às respetivas 
receitas próprias de cada ano.

Artigo 4.º

Aplicação geográfica

O presente Despacho Normativo aplica -se a todo o território nacional.

Artigo 5.º

Apoios financeiros

1 — Os apoios a conceder podem assumir a natureza não reembolsável ou reembolsável, 
sem remuneração, admitindo -se a possibilidade de conversão de uma parte do apoio financeiro 
reembolsável em não reembolsável ou vice -versa.

2 — Sempre que os apoios financeiros configurem auxílios de estado, ficam subordinados ao 
regime de minimis.

Artigo 6.º

Cumulação de apoios financeiros

1 — Para as mesmas despesas elegíveis, o apoio concedido ao abrigo do presente diploma 
não é cumulável com qualquer outro da mesma natureza, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

2 — Os apoios concedidos ao abrigo do presente diploma são cumuláveis com os apoios 
concedidos com recurso a fundos europeus, observadas as limitações aplicáveis referentes aos 
respetivos limites de intensidade.

Artigo 7.º

Entidades beneficiárias

1 — São entidades beneficiárias:

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

b) Micro, pequenas ou médias empresas, com certificação eletrónica no portal do IAPMEI, I. P., 
nos termos do Decreto -Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
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n.º 81/2017, de 30 de junho, conforme Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia, 
de 6 de maio;

c) Outras entidades privadas que não reúnam as caraterísticas das previstas na alínea anterior, 
nomeadamente de natureza associativa.

2 — Não podem aceder a qualquer uma das linhas de apoio financeiro do programa Transfor-
mar Turismo, as entidades beneficiárias que, à data da candidatura, possuam mais de um projeto 
aprovado e ainda não concluído no âmbito do programa Valorizar, criado pelo Despacho Norma-
tivo n.º 9/2016, de 28 de outubro, da Secretária de Estado do Turismo, ou no âmbito do presente 
diploma.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende -se por projeto concluído aquele cujo 
pedido de pagamento final tenha já sido apresentado junto do Turismo de Portugal, I. P.

Artigo 8.º

Condições gerais de elegibilidade das entidades beneficiárias

Constituem condições gerais de elegibilidade das entidades beneficiárias as seguintes:

a) Terem ou poderem assegurar, até à assinatura do termo de aceitação, a situação tributá-
ria e contributiva regularizada perante a administração fiscal, a segurança social e o Turismo de 
Portugal, I. P.;

b) Possuírem ou assegurarem os recursos humanos e físicos necessários ao desenvolvimento 
dos projetos;

c) Disporem de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
d) Quando aplicável em função do projeto candidato, encontrarem -se os respetivos estabe-

lecimentos devidamente licenciados para o exercício da atividade e, se aplicável, registados no 
Registo Nacional de Turismo;

e) 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 dis-
porem de certificação eletrónica atualizada que comprove o estatuto de PME, nos termos previstos 
no Decreto -Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual;

f) 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;

g) Não terem sido condenados nos dois anos anteriores à data da candidatura, por sentença 
transitada em julgado, por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes.

Artigo 9.º

Candidaturas

1 — As candidaturas são apresentadas a todo o tempo, através de formulário próprio disponível 
na página eletrónica do Turismo de Portugal, I. P.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, em cada uma das linhas de apoio a criar 
nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do presente Despacho Normativo, são definidas as datas a partir 
das quais se efetua a análise das candidaturas apresentadas durante o período anterior, assim 
como o orçamento alocado a cada uma dessas fases.

3 — As candidaturas podem ser apresentadas a título individual ou conjunto, sem prejuízo do 
enquadramento específico de cada linha de apoio, sendo que, no caso de candidatura conjunta, a 
mesma deve ser apresentada por uma entidade em representação da mesma e das demais.

4 — O Turismo de Portugal, I. P., analisa as candidaturas no prazo de 60 dias consecutivos a 
contar do final de cada uma das fases de candidaturas a que se refere o n.º 2 do presente artigo.
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5 — Sempre que necessário, o Turismo de Portugal, I. P., pode solicitar esclarecimentos com-
plementares, a prestar no prazo máximo de 10 dias úteis, decorrido o qual a ausência de resposta 
do beneficiário significa a desistência da candidatura.

Artigo 10.º

Decisão

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a decisão final sobre a concessão do apoio 
financeiro incumbe ao Turismo de Portugal, I. P.

2 — Sempre que os apoios sejam concedidos com recurso à receita emergente das contra-
partidas anuais das concessões de zonas de jogo localizadas no território continental, a decisão 
final cabe ao membro do Governo responsável pela área do turismo, sobre proposta do Turismo 
de Portugal, I. P., cumpridas as formalidades legais para o efeito.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, os apoios são concedidos com recurso à 
receita emergente das contrapartidas anuais das concessões de zonas de jogo localizadas no ter-
ritório continental sempre que os projetos se localizem em municípios abrangidos pelas referidas 
concessões.

4 — As candidaturas consideradas não elegíveis em cada fase de candidaturas apenas po-
dem ser reapresentadas em fases subsequentes, onde serão reavaliadas, se demonstrarem que 
introduziram alterações às mesmas, tendo em vista corrigir as causas de inelegibilidade detetadas 
na avaliação anterior.

Artigo 11.º

Contratação

1 — A concessão do apoio financeiro é formalizada mediante Termo de Aceitação a subscrever 
pela entidade beneficiária, de acordo com modelo aprovado pelo Turismo de Portugal, I. P.

2 — A não aceitação do respetivo Termo de Aceitação por razões imputáveis à entidade bene-
ficiária, no prazo de 20 dias úteis contado da data da notificação da atribuição do apoio financeiro, 
determina a caducidade do direito ao mesmo.

Artigo 12.º

Obrigações das entidades beneficiárias

As entidades beneficiárias ficam sujeitas às seguintes obrigações:

a) Executarem o projeto nos termos e prazos fixados no contrato;
b) Desenvolverem ações de formação dos respetivos colaboradores, em matéria de susten-

tabilidade e digital, podendo para o efeito fazer uso dos programas de formação e capacitação 
promovidos pelo Turismo de Portugal, I. P.;

c) Assumirem o compromisso de promoverem a implementação, nas respetivas organizações 
e no contexto da respetiva atividade, de práticas de sustentabilidade, aderindo, ainda, no caso de 
empresas, ao programa Empresas Turismo 360° promovido pelo Turismo de Portugal, I. P.;

d) Cumprirem as obrigações legais, designadamente as fiscais, de segurança social e de 
manter a situação regularizada perante o Turismo de Portugal, I. P.;

e) Entregarem, nos prazos estabelecidos para o efeito, todos os elementos que lhes forem 
solicitados pelo Turismo de Portugal, I. P.;

f) Comunicarem ao Turismo de Portugal, I. P., qualquer ocorrência ou alteração que coloque 
em causa os pressupostos de aprovação do apoio financeiro;

g) Sempre que aplicável, manterem as condições legais exigíveis ao exercício da atividade 
desenvolvida com o apoio financeiro recebido;

h) Manterem a contabilidade organizada de acordo com a legislação aplicável;
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i) Manterem um processo devidamente organizado e atualizado, com todos os documentos 
suscetíveis de comprovar as declarações prestadas na candidatura, de modo a permitir o adequado 
acompanhamento e controlo da mesma;

j) Serem titulares de conta bancária específica para a realização de todos os movimentos 
financeiros do projeto, incluindo os pagamentos às demais entidades beneficiárias no caso de 
candidatura conjunta;

k) Apresentarem um relatório de execução final do projeto, no prazo de 30 dias contados da 
conclusão do investimento, de acordo com o modelo aprovado pelo Turismo de Portugal, I. P.

Artigo 13.º

Acompanhamento, controlo e fiscalização

1 — Sem prejuízo de outros mecanismos de acompanhamento e controlo que vierem a ser 
adotados, o acompanhamento dos projetos é efetuado com base nos seguintes procedimentos:

a) Verificação financeira do projeto, com base em declaração de despesa do investimento 
apresentada pela entidade beneficiária e ratificada por revisor oficial de contas ou por contabilista 
certificado, de acordo com o regime aplicável à certificação das contas;

b) Verificação física do projeto e do respetivo desempenho, nomeadamente com base no 
relatório a que se refere a alínea k) do artigo anterior.

2 — No caso de entidades públicas, a certificação referida na alínea a) do número anterior 
pode ser substituída pela certificação do respetivo responsável financeiro.

3 — Para efeitos de determinação das datas de início e conclusão do projeto, consideram -se 
as datas da primeira e última fatura imputáveis ao mesmo, excluindo as faturas relativas a despesas 
realizadas antes da data de candidatura.

4 — Para efeitos de acompanhamento da execução dos projetos, o Turismo de Portugal, I. P., 
pode estabelecer um protocolo de colaboração com as entidades regionais de turismo, cuja minuta 
é homologada pelo membro do governo com tutela sobre o turismo.

Artigo 14.º

Aquisições de bens e serviços

Só são objeto de comparticipação as despesas com aquisições de bens e serviços que cum-
pram os seguintes requisitos:

a) Serem efetuadas a custos médios do mercado, podendo o Turismo de Portugal, I. P., pro-
ceder ao respetivo ajustamento;

b) Sempre que legalmente aplicável, serem objeto dos respetivos procedimentos de contra-
tação pública.

Artigo 15.º

Resolução do contrato

1 — A decisão de concessão do apoio pode ser revogada e o respetivo Termo de Aceitação 
anulado unilateralmente pelo Turismo de Portugal, I. P., desde que se verifique, pelo menos, uma 
das seguintes situações, imputáveis à entidade beneficiária:

a) Desafetação do objeto da candidatura à atividade prevista, sem autorização prévia do Tu-
rismo de Portugal, I. P., durante um período mínimo de 10 anos;

b) Não cumprimento dos objetivos previstos na candidatura e das obrigações legais e con-
tratuais;
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c) Prestação de informações falsas sobre a sua situação ou sobre a situação de qualquer 
uma das demais entidades beneficiárias no caso de candidatura conjunta, ou viciação de dados 
fornecidos na candidatura ou no acompanhamento do investimento.

2 — A revogação da decisão de concessão do apoio e a anulação do Termo de Aceitação 
implicam a devolução do apoio financeiro recebido pela entidade beneficiária, acrescido dos juros 
calculados à taxa indicada no contrato de concessão do apoio, no prazo de 60 dias úteis contado 
da data da respetiva notificação.

Artigo 16.º

Normas finais

1 — Pelo presente diploma é revogado o Despacho Normativo n.º 9/2016, de 20 de outubro, 
da Secretária de Estado do Turismo, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de 
outubro de 2016, que criou o programa Valorizar, assim como toda a regulamentação referente às 
linhas de apoio financeiro criadas ao abrigo do mesmo.

2 — O presente Despacho Normativo entra em vigor no dia seguinte à sua publicação e vigora 
pelo período de dois anos, salvo se antes se esgotar o respetivo orçamento.

3 — O presente diploma é revisto em 2022, sob proposta do Turismo de Portugal, I. P., no sen-
tido de assegurar a compatibilização e adequada articulação com os instrumentos que possam vir a 
ser criados para o mesmo fim no contexto dos programas operacionais regionais do Portugal 2030, 
tendo em vista garantir a maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

30 de dezembro de 2021. — A Secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista Marques.

314870964 
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 ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL

Gabinete da Secretária de Estado do Turismo

Despacho Normativo n.º 1-B/2022

Sumário: Linha Territórios Inteligentes.

O programa Transformar Turismo foi criado pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2022, de 30 de 
dezembro de 2021, da Secretária de Estado do Turismo, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5, de 7 de janeiro de 2022. Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do referido despacho, o programa 
Transformar Turismo declina -se em linhas de apoio específicas, a definir por despacho normativo 
do membro do Governo com tutela sobre o turismo, que define o âmbito de atuação de cada uma, 
as entidades beneficiárias, as respetivas condições de enquadramento e de elegibilidade, critérios 
de seleção, assim como o modelo do apoio financeiro a atribuir.

A agenda da transição digital introduziu novos desafios e oportunidades para as empresas e 
para os destinos, reforçando a importância do conhecimento e das novas tecnologias na estruturação 
de territórios inteligentes e justificando a criação de uma linha de apoio específica que incentive o 
desenvolvimento de projetos que impulsionem a digitalização dos territórios e que, por essa via, 
consigam assegurar um quadro mais sustentável para o desenvolvimento da atividade turística e 
para a geração de valor.

Este novo paradigma de desenvolvimento sustentável, onde o digital assume um papel fun-
damental na estruturação dos territórios, orienta a visão subjacente à construção do turismo do 
futuro, suportado por tecnologias inovadoras e assente numa lógica de competitividade sustentada 
dos territórios locais e regionais.

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 1-A/2022, de 30 de 
dezembro de 2021, da Secretária de Estado do Turismo, e no exercício da competência que 
me foi delegada pelo Ministro da Economia e da Transição Digital, através da subalínea a) da 
alínea 10.1) e da subalínea a) da alínea 10.2) do Despacho n.º 12483/2019, de 31 de dezembro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 31 de dezembro de 2019, determino o 
seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

É criada a Linha Territórios Inteligentes, que se rege pelo disposto no Despacho Normativo 
n.º 1-A/2022, de 30 de dezembro de 2021, da Secretária de Estado do Turismo, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 7 de janeiro de 2022, e pelos artigos constantes do pre-
sente diploma.

Artigo 2.º

Dotação

1 — A dotação disponível para financiamento dos projetos é de € 4 000 000 (quatro milhões 
de euros).

2 — O orçamento referido no número anterior é repartido pelo ano de 2022, em fases trimes-
trais de candidaturas, que terminam em março, junho, setembro e dezembro, com uma dotação 
por fase de € 1 000 000 (um milhão de euros).

3 — Os valores não comprometidos em cada uma das fases acrescem à dotação orçamental 
da fase imediatamente seguinte.
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Artigo 3.º

Projetos enquadráveis

1 — São enquadráveis os projetos que, contribuindo para os objetivos do programa Transformar 
Turismo e suportados que estejam nas mais modernas tecnologias e em aceleradores de inova-
ção, tais como Internet of Things, inteligência artificial, impressão 3D, novas interfaces humanas e 
digitais, robótica e blockchain, tenham o seguinte âmbito:

a) Projetos que 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) Projetos que 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 re-
cursos e equipamentos turísticos, nomeadamente ao nível da informação, acessibilidade, bilhética 
e pagamento, em tempo real;

c) Projetos que 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) Projetos que 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) 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.

2 — 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.

Artigo 4.º

Condições de elegibilidade dos projetos

1 — São condições de elegibilidade dos projetos à presente linha:

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

b) Assegurarem o cumprimento do processamento, armazenamento, tratamento e transmis-
são de dados pessoais em alinhamento com as melhores práticas e com a legislação nacional e 
europeia para a proteção de dados;

c) Preverem o desenvolvimento de ações de disseminação dos resultados alcançados com 
a execução do projeto, assim como o desenvolvimento das ações de capacitação adequadas à 
correta implementação do projeto;

d) 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;

e) 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.

2 — Constitui ainda condição de elegibilidade dos projetos evidenciarem um contributo rele-
vante para as dimensões económica, social e ambiental da sustentabilidade, avaliado e ponderado 
pelos indicadores e metas propostas nos termos do número seguinte.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade beneficiária deve apresentar a 
estratégia de sustentabilidade associada ao projeto e propor, em função das especificidades do 
projeto, um indicador e correspondente meta a atingir para cada uma das seguintes áreas:

a) Criação de valor;
b) Redução da sazonalidade;
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c) Coesão do território;
d) Impacto nas comunidades locais;
e) Ambiente e recursos.

Artigo 5.º

Critérios de seleção

1 — Na avaliação das candidaturas, o Turismo de Portugal, I. P., pondera os seguintes critérios:

A. Relevância Turística — relevância para a melhoria da experiência e da interação com o 
visitante e com o turista, tendo presente os objetivos, metas e prioridades da Estratégia Turismo 
2027 e do Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro;

B. Abrangência — nível de integração do projeto em rede e sua abrangência, quer do ponto 
de vista do território quer do ponto de vista dos atores envolvidos;

C. Inovação — novidade das soluções propostas e sua adequação aos desafios atuais do setor 
e à satisfação de necessidades detetadas, internas e/ou externas, novas ou já existentes;

D. Eficiência — eficiência global gerada por via da otimização gerada pelo projeto, assim como 
a capacidade do projeto em gerar externalidades positivas.

2 — A cada critério é atribuída uma pontuação de 1 a 5, sendo que a avaliação final da can-
didatura resulta da soma das pontuações obtidas.

3 — São elegíveis as candidaturas que não obtenham uma classificação de 1 em qualquer 
um dos indicadores e que alcancem uma pontuação global mínima de 16 pontos.

4 — As candidaturas consideradas elegíveis são hierarquizadas pela pontuação obtida da 
ponderação dos critérios de seleção e são selecionadas até à dotação orçamental de cada fase.

Artigo 6.º

Despesas elegíveis

São elegíveis as seguintes despesas, desde que diretamente relacionadas com a execução 
do projeto:

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

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

c) Implementação de plataformas para aumentar a interação e conexão colaborativa;
d) Prestação de serviços profissionais por parte de terceiros, incluindo assistência técnica, 

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

Artigo 7.º

Natureza, intensidade e limite do apoio

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o apoio financeiro corresponde a 30 % do 
valor das despesas elegíveis do projeto, totalmente não reembolsável.

2 — Ao apoio financeiro enunciado no número anterior acrescem as seguintes majorações:

a) Territórios de baixa densidade e projetos transfronteiriços: 20 %;
b) Projetos que se integrem em estratégias de eficiência coletiva, como tal reconhecidas nos 

termos dos n.os 3 e 4 do presente artigo: 20 %.
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3 — Entende -se por estratégias de eficiência coletiva um conjunto coerente e estrategicamente 
justificado de iniciativas, integradas num programa de ação, que visem a inovação, a qualificação ou 
a modernização de um agregado de empresas do setor com uma implantação espacial de expressão 
nacional, regional ou local, através, nomeadamente, da cooperação e do funcionamento em rede, 
entre empresas e entre estas e outros atores relevantes para o desenvolvimento de setores a que 
pertencem e dos territórios em que se localizam.

4 — São estratégias de eficiência coletiva, para efeitos do presente artigo, as que, tendo 
impacto no turismo, se encontrem já reconhecidas no contexto do Portugal 2020 pelas autorida-
des de gestão dos programas operacionais, assim como as que, para este efeito, venham a ser 
reconhecidas pelo Turismo de Portugal, I. P., de acordo com regulamento a aprovar e a publicitar 
por este Instituto.

5 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o limite máximo do apoio a que se refe-
rem os números anteriores é de € 150 000 (cento e cinquenta mil euros) por projeto ou por cada 
entidade, se, neste último caso, se tratar de uma candidatura conjunta.

6 — Excecionalmente, por decisão do membro do Governo com tutela sobre o turismo e pon-
derados os limites orçamentais de cada fase de candidaturas, o limite a que se refere o número 
anterior pode ser excedido em razão da especial relevância dos projetos, sendo a parcela de in-
centivo que exceda tal limite integralmente concedida sob a forma de incentivo reembolsável, sem 
juros, com um prazo de reembolso de 7 anos, incluindo 2 anos de carência.

7 — Os apoios financeiros às empresas são concedidos ao abrigo do regime de minimis.

Artigo 8.º

Avaliação do desempenho

1 — No final do segundo ano completo após a conclusão material e financeira do projeto, o 
Turismo de Portugal, I. P., procede à avaliação do desempenho do projeto, através da verificação 
do cumprimento dos indicadores e metas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 4.º do presente 
diploma.

2 — Entende -se que as metas fixadas foram suficientemente cumpridas se houver evidência 
de que, pelo menos, quatro das mesmas foram atingidas.

3 — No caso de não cumprimento do objetivo definido no número anterior, o apoio não reem-
bolsável é totalmente convertido em reembolsável, sem juros.

4 — O apoio convertido totalmente em reembolsável nos termos do n.º 2 do presente artigo é 
reembolsado em 3 anos, a contar da data da verificação da sua exigência.

Artigo 9.º

Vigência

O presente despacho normativo entra em vigor no dia 10 de janeiro de 2022 e vigora até se 
esgotar o respetivo orçamento.

30 de dezembro de 2021. — A Secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista Marques.

314876456 
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 ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL

Gabinete da Secretária de Estado do Turismo

Despacho Normativo n.º 1-C/2022

Sumário: Linha Regenerar Territórios.

O programa Transformar Turismo foi criado pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2022, de 
30 de dezembro de 2021, da Secretária de Estado do Turismo, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 5, de 7 de janeiro de 2022. Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do referido 
despacho, o programa Transformar Turismo declina -se em linhas de apoio especificas, a 
definir por despacho normativo do membro do governo com tutela sobre o turismo, que de-
fine o âmbito de atuação de cada uma, as entidades beneficiárias, as respetivas condições 
de enquadramento e de elegibilidade, critérios de seleção, assim como o modelo do apoio 
financeiro a atribuir.

Num quadro de desenvolvimento sustentável e responsável do turismo, importa reforçar a atu-
ação sobre aqueles que são os fatores estruturantes de uma oferta mais sustentável, responsável 
e distintiva, em prol de um modelo turístico de desenvolvimento territorial que seja mais resiliente, 
equilibrado e inclusivo e com maior potencial de inovação e de crescimento.

É com esse objetivo que se cria uma linha de apoio específica dirigida a projetos baseados em 
modelos de desenvolvimento sustentável assentes na criatividade e na inovação, e que combinando 
elementos âncora materiais e imateriais de caráter distintivo e criando dinâmicas de mobilização de 
ação coletiva, reforcem a especialização e atratividade turística dos territórios, assegurem ganhos 
de massa crítica regional, propiciem uma experiência global para visitantes e residentes, e sejam 
capazes de gerar valor de forma sustentada.

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 1-A/2022, de 30 de 
dezembro de 2021, da Secretária de Estado do Turismo, e no exercício da competência que 
me foi delegada pelo Ministro da Economia e da Transição Digital, através da subalínea a) da 
alínea 10.1) e da subalínea a) da alínea 10.2) do Despacho n.º 12483/2019, de 31 de dezembro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 31 de dezembro de 2019, determino o 
seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

É criada a Linha Regenerar Territórios, que se rege pelo disposto no Despacho Normativo 
n.º 1-A/2022, de 30 de dezembro de 2021, da Secretária de Estado do Turismo, publicado no 
Diá rio da República, 2.ª série, n.º 5, de 7 de janeiro de 2022, e pelos artigos constantes do pre-
sente diploma.

Artigo 2.º

Dotação

1 — A dotação disponível para financiamento dos projetos é de € 16 000 000 (dezasseis mi-
lhões de euros).

2 — O orçamento referido no número anterior é repartido pelos anos de 2022 e 2023, em fases 
trimestrais de candidaturas, que terminam em março, junho, setembro e dezembro de cada ano, 
com uma dotação por fase de € 2 000 000 (dois milhões de euros).

3 — Os valores não comprometidos em cada uma das fases acrescem à dotação orçamental 
da fase imediatamente seguinte.
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Artigo 3.º

Projetos enquadráveis

1 — São enquadráveis os projetos que, contribuindo para os objetivos do Programa Trans-
formar Turismo, 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.

2 — Privilegiam -se os projetos que, reunindo as caraterísticas enunciadas no número anterior, 
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.

3 — São ainda enquadráveis projetos que estimulem a mobilidade descarbonizada ou facilitem 
a sua adoção.

4 — Devem ainda ser observadas as seguintes condições específicas de enquadramento:

a) No desenvolvimento de ciclovias ou ecovias, no contexto do turismo de natureza, apenas são 
enquadráveis as rotas supramunicipais integradas nas vias principais de rotas internacionais;

b) Na valorização de caminhos da fé, apenas são enquadráveis os Caminhos de Santiago que 
se encontrem certificados ou em vias de o ser e, no caso dos Caminhos de Fátima, os que sejam 
reconhecidos como tal pelo Centro Nacional de Cultura.

Artigo 4.º

Condições de elegibilidade dos projetos

1 — São condições de elegibilidade dos projetos:

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

b) Sem prejuízo do disposto no número seguinte, enquadrarem -se numa estratégia de desenvol-
vimento 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;

c) 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.

d) 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;

e) 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.

2 — É excecionalmente permitido o enquadramento de projetos não integrados em rede, no 
caso de os mesmos demonstrarem um contributo determinante para o desenvolvimento de um ou 
mais produtos turísticos a nível nacional.

3 — Constitui ainda condição de elegibilidade dos projetos evidenciarem um contributo rele-
vante para as dimensões económica, social e ambiental da sustentabilidade, avaliado e ponderado 
pelos indicadores e metas propostas nos termos do número seguinte.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade beneficiária deve apresentar a 
estratégia de sustentabilidade associada ao projeto e propor, em função das especificidades do 
projeto, um indicador e correspondente meta a atingir para cada uma das seguintes áreas:

a) Criação de Valor;
b) Redução da Sazonalidade;
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c) Coesão do Território;
d) Impacto nas comunidades locais;
e) Ambiente e recursos.

Artigo 5.º

Critérios de seleção

1 — Na avaliação das candidaturas, o Turismo de Portugal, I. P., pondera os seguintes critérios:

A) Relevância turística — orientação para o cliente e relevância para a melhoria da experiência 
e da interação com o visitante e com o turista, tendo presente os objetivos, metas e prioridades da 
Estratégia Turismo 2027 e do Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro.

B) Inovação — novidade da proposta de valor e sua adequação à satisfação de necessidades 
detetadas, novas ou já existentes.

C) Eficiência — eficiência global gerada por via da otimização gerada pelo projeto tendo pre-
sente as dimensões da operação, do produto, da relação com os turistas e da distribuição.

D) Dinâmica territorial — capacidade de gerar externalidades positivas de caráter supramu-
nicipal e rendimentos de escala que contribuam para o reforço da sustentabilidade dos territórios 
nas dimensões económica, social e ambiental.

2 — A cada critério é atribuída uma pontuação de 1 a 5, sendo que a avaliação final da can-
didatura resulta da soma das pontuações obtidas.

3 — São elegíveis as candidaturas que não obtenham uma classificação de 1 em qualquer 
um dos indicadores e que alcancem uma pontuação global mínima de 16 pontos.

4 — As candidaturas consideradas elegíveis são hierarquizadas pela pontuação obtida da 
ponderação dos critérios de seleção e são selecionadas até à dotação orçamental de cada fase.

Artigo 6.º

Despesas elegíveis

São elegíveis as seguintes despesas, desde que diretamente relacionadas com a execução 
do projeto:

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

b) Obras de construção e de adaptação;
c) Aquisição de bens e de equipamentos;
d) Aquisição de sistemas de informação, software e equipamentos informáticos para obtenção 

de dados analíticos;
e) Implementação de plataformas para aumentar a interação e conexão colaborativa;
f) Intervenções para incremento da acessibilidade física e comunicacional para todos;
g) Ações de marketing que visem a comercialização da oferta;
h) Obtenção de certificação na área da sustentabilidade, tais como a ISSO 14001, Rótulo Eco-

lógico da União Europeia, Green Key ou EMAS — Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria;
i) Serviços de consultoria especializada para a definição da estratégia de sustentabilidade a 

implementar;
j) Intervenção de revisores ou contabilistas certificados externos, no contexto do desenvolvi-

mento do projeto.

Artigo 7.º

Natureza, intensidade e limite do apoio

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o apoio financeiro corresponde a 30 % do 
valor das despesas elegíveis do projeto.
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2 — Ao apoio financeiro enunciado no número anterior acrescem as seguintes majorações:

a) Territórios de baixa densidade e projetos transfronteiriços: 20 %;
b) Projetos que se integrem em estratégias de eficiência coletiva, como tal reconhecidas nos 

termos dos n.os 3 e 4 do presente artigo: 20 %.

3 — Entende -se por estratégias de eficiência coletiva um conjunto coerente e estrategicamente 
justificado de iniciativas, integradas num programa de ação, que visem a inovação, a qualificação 
ou a modernização de um agregado de empresas com uma implantação espacial de expressão 
nacional, regional ou local, através, nomeadamente, da cooperação e do funcionamento em rede, 
entre empresas e entre estas e outros atores relevantes para o desenvolvimento dos sectores a 
que pertencem e dos territórios em que se localizam.

4 — São estratégias de eficiência coletiva, para efeitos do presente artigo, as que se encon-
trem já reconhecidas no contexto do Portugal 2020 pelas autoridades de gestão dos programas 
operacionais com impacto no setor do turismo, assim como as que, para esse efeito, venham a ser 
reconhecidas pelo Turismo de Portugal, I. P., de acordo com regulamento a aprovar e a publicitar 
por este Instituto.

5 — O limite máximo do apoio a que se referem os números anteriores é de:

a) € 300 000 (trezentos mil euros) por projeto ou por entidade, se se tratar de uma candidatura 
conjunta, no caso de entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos;

b) € 150 000 (cento e cinquenta mil euros) por projeto ou por entidade, se se tratar de uma 
candidatura conjunta, no caso de empresas.

6 — O apoio financeiro previsto nos números anteriores tem a seguinte composição:

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

b) Totalmente não reembolsável no caso das demais entidades.

7 — Excecionalmente, por decisão do membro do Governo com tutela sobre o turismo e pon-
derados os limites orçamentais de cada fase de candidaturas, os limites a que se refere o n.º 5 do 
presente artigo podem ser excedidos em razão da especial relevância dos projetos, sendo a parcela 
de incentivo que exceda tal limite integralmente concedida sob a forma de incentivo reembolsável, 
observando -se o disposto no número seguinte.

8 — A componente reembolsável do apoio tem um prazo de reembolso de sete anos, incluindo 
dois de carência.

9 — Os apoios financeiros às empresas são concedidos ao abrigo do regime de minimis.

Artigo 8.º

Avaliação do desempenho

1 — No final do segundo ano completo após a conclusão material e financeira do projeto, o 
Turismo de Portugal, I. P., procede à avaliação do desempenho do projeto, através da verificação 
do cumprimento dos indicadores e metas a que se referem os n.os 3 e 4 do artigo 4.º do presente 
diploma.

2 — Entende -se que as metas fixadas foram suficientemente cumpridas se houver evidência 
de que, pelo menos, quatro das mesmas forem atingidas.

3 — No caso de não cumprimento do objetivo definido no número anterior, o apoio não reem-
bolsável ou a componente não reembolsável do apoio é totalmente convertida em reembolsável, 
sem juros.

4 — O apoio convertido totalmente em reembolsável nos termos do n.º 2 do presente artigo, 
é reembolsado em três anos, a contar da data da verificação da sua exigência.
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Artigo 9.º

Vigência

O presente Despacho Normativo entra em vigor no dia 10 de janeiro de 2022 e vigora até se 
esgotar o orçamento previsto no n.º 1 do artigo 2.º do presente Despacho Normativo.

30 de dezembro de 2021. — A Secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista Marques.

314876497 
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