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Qualificação do Projeto

ESTRATÉGIA E PLANOS DE AÇÃO



www.portoenorte.pt

Prioridade 1: Desenvolver a atratividade do destino

Prioridade 2: Consolidar e harmonizar a qualidade da oferta

Prioridade 3: Centrar os esforços de marketing na captação 
de mercados com maior predisposição ao consumo dos 
produtos definidos para o destino

Prioridade 4: Desenvolver parcerias com os vários 
stakeholders do destino

Prioridade 5: Aproveitar o potencial de cada canal de 
comunicação e distribuição de modo a colocar os produtos 
no mercado

ESTRATÉGIA



www.portoenorte.pt

POSICIONAMENTO

PRODUTOS ESTRATÉGICOS TIPOLOGIA

NATUREZA
Passivo (contemplação)

Ativo/Aventura/Especialista/Desportos

TOURING CULTURAL E 

PAISAGÍSTICO

Genérico

Temático

SAÚDE E BEM-ESTAR
Descanso e Relaxamento

Tratamentos específicos

CITY E SHORT BREAKS
Genérico

Temático

TURISMO RELIGIOSO
Genérico

Temático

GASTRONOMIA E VINHOS
Descoberta

Aprofundamento/Aprendizagem

NEGÓCIOS



www.portoenorte.pt

SUBDESTINO PORTO MINHO DOURO TRÁS-OS-MONTES

PRODUTOS 

ÂNCORA

• City e Short 

Breaks

• Touring 

Cultural e 

Paisagístico

• Turismo 

Náutico

• Gastronomia e 

Vinhos

• Negócios

• Natureza 

(turismo ativo)

• Gastronomia e 

Vinhos

• Touring Cultural e 

Paisagístico

• Turismo Religioso

• Turismo Náutico

• Golfe

• Turismo 

Náutico 

(cruzeiros e 

passeios no 

Douro)

• Gastronomia e 

Vinhos 

(quintas)

• Touring Cultural 

e Paisagístico

• Natureza

• Saúde e Bem-

estar

• Natureza

• Touring Cultural e 

Paisagístico

• Gastronomia e 

Vinhos

PRODUTOS 

COMPLEMENTARES

• Saúde e Bem-

estar

• Golfe

• Sol e Mar

• Natureza

• Saúde e Bem-

estar

• City e Short 

breaks

• Sol e Mar

• Turismo religioso

• Saúde e Bem-

estar

• Golfe

• Negócios

• Turismo Religioso

• Golfe

POSICIONAMENTO



Apoios ao Turismo
Linha de Apoio à Qualificação da Oferta Turística

(Turismo de Portugal | Banca)

DISPONÍVEL













https://nortemaisforte.pt/wp-content/uploads/2021/01/protocolo-colaboracao-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf





SGPI

https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx


Apoios ao Turismo
Programa TRANSFORMAR TURISMO

(Turismo de Portugal)

Em Vigor desde 10 de janeiro de 2022



Programa TRANSFORMAR TURISMO (Turismo de Portugal)

NOVO

Transformar Turismo
Novo programa de apoio - Turismo de Portugal - com dotação inicial de 20 milhões.

O programa destina-se às entidades públicas e privadas do setor e irá consistir, numa primeira fase, 
em linhas específicas de financiamento que têm como pano de fundo a valorização turística dos 

territórios através de projetos que estimulem o trabalho em rede, foquem em produtos ou serviços 
de maior valor acrescentado e deem resposta às necessidades do consumidor atual. O regulamento 

de acesso será publicado até final do ano e as candidaturas poderão ser apresentadas na plataforma 
SGPI do Turismo de Portugal desde o dia 10 de janeiro.

Este programa “Transformar Turismo” sucede assim ao Programa Valorizar, criado em 2016, conforme 
previsto no Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro, que estabelece uma segunda edição do 

programa “Valorizar” que teve como objetivo apoiar o investimento público e privado na qualificação 
de Portugal enquanto destino turístico.



Programa TRANSFORMAR TURISMO (Turismo de Portugal)

SUSPENSO
Transformar Turismo

Linha TERRITÓRIOS INTELIGENTES

Projetos que contribuam para a melhoria das condições tecnológicas dos promotores, com a 
utilização das mais modernas tecnologias e em aceleradores de inovação (Internet of Things, 

inteligência artificial, impressão 3D, novas interfaces humanas e digitais, robótica e blockchain):

Linha com dotação de 4 milhões de euros.

Candidaturas entre 10 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022.

Apoio, de natureza incentivo não reembolsável:

30% de taxa de apoio base;

20% de majoração para localização em baixa densidade e projetos transfronteiriços

20% de majoração para projetos integrados em EEC (Estratégias de Eficiência Coletiva)

Limite máximo de apoio: 150 mil euros por projeto (num projeto conjunto, cada entidade tem este 
limite).



Programa TRANSFORMAR TURISMO (Turismo de Portugal)

NOVO
Transformar Turismo

Linha REGENERAR TERRITÓRIOS

Projetos que nomeadamente estimulem a mobilidade descarbonizada e fomentem o 
desenvolvimento dos produtos turísticos de valor acrescentado (turismo cultural e patrimonial; 
turismo industrial; turismo ferroviário; turismo desportivo; turismo náutico; enoturismo; turismo 

militar; turismo literário; turismo científico; turismo religioso; turismo de saúde; turismo 
gastronómico; e turismo de natureza).

Linha com dotação de 16 milhões de euros.

Candidaturas entre 10 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2023.

Apoio, de natureza mista (empresas) ou não reembolsável (demais entidades):

30% de taxa de apoio base;

20% de majoração para localização em baixa densidade e projetos transfronteiriços

20% de majoração para projetos integrados em EEC (Estratégias de Eficiência Coletiva)



Programa TRANSFORMAR TURISMO (Turismo de Portugal)

NOVO
Transformar Turismo

Linha REGENERAR TERRITÓRIOS

EMPRESAS:
Limite máximo de apoio:

150 mil euros por projeto (num projeto conjunto, cada empresa tem este limite).

Apoio de natureza mista (50% do apoio empréstimo sem juros | 50% do apoio como incentivo não 
reembolsável)

Amortização (montante do incentivo a título de empréstimo): 7 anos de reembolso, com 2 anos de 
carência.



Programa TRANSFORMAR TURISMO (Turismo de Portugal)

NOVO
Transformar Turismo

Linha REGENERAR TERRITÓRIOS

DEMAIS ENTIDADES:
Limite máximo de apoio:

300 mil euros por projeto (num projeto conjunto, cada entidade tem este limite máximo).

Apoio de natureza não reembolsável.



SGPI

https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx


Apoios ao Turismo
Avisos PORTUGAL 2030

(COMPETE | Turismo de Portugal (OI) )

EM REESTRUTURAÇÃO | ENCERRADO



Portugal 2020|Sistema de Incentivos às Empresas

www.portoenorte.pt

Taxa de Financiamento:

a) 45% para micro e pequenas empresas; 35% para médias empresas; 15% para 
investimentos acima de 15 milhões de euros;

b) Majorações:
i) Baixa densidade, 10%;
ii) Prioridades de políticas setoriais, 10% (só para investimentos <15 milhões);
iii) Criação de emprego qualificado em novas unidades produtivas, 5%;
iv) Capitalização PME, 5% (PME que prescindi da componente do empréstimo bancário 

e asseguram uma cobertura do investimento do projeto por capitais próprios 
superior a 25%. 

NOTA: Resumo da taxa de financiamento de aviso do Inovação Produtiva, do PORTUGAL 
2020 (anterior Quadro Comunitário de Apoio), para mero referencial dos apoios 
anteriormente disponíveis.



Apoios ao Turismo
SI2E|Programa de Apoio à Produção Nacional

(Norte2030| CIM)

EM REESTRUTURAÇÃO | ENCERRADO



MANUAIS 
DE APOIO

https://nortemaisforte.pt/legislacao-apoios/licenciamento-em-turismo/empreendimentos-turisticos/

https://nortemaisforte.pt/legislacao-apoios/licenciamento-em-turismo/empreendimentos-turisticos/



www.portoenorte.pt

OBRIGADO!
www.nortemaisforte.pt

Castelo Santiago da Barra

4900-360 VIANA DO CASTELO

Telefone: 258 820 270   Fax: 258 829 798

www.portoenorte.pt        turismo@portoenorte.pt 

Gabinete de Apoio ao Empresário

Paulo.carranca@portoenorte.pt
investidor@portoenorte.pt

Equipa GAE:
Cristina.marques@portoenorte.pt
Fernando.ferreira@portoenorte.pt

Jaime.paco@portoenorte.pt

mailto:investidor@portoenorte.pt
mailto:investidor@portoenorte.pt
mailto:Cristina.marques@portoenorte.pt
mailto:Fernando.ferreira@portoenorte.pt
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