
 

N/REF. 8/17                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2017 

 

Assunto: LLIINNHHAA  DDEE  AAPPOOIIOO  AAOO  TTUURRIISSMMOO  AACCEESSSSÍÍVVEELL  ee    LLIINNHHAA  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  OOFFEERRTTAA 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento as seguintes linhas de apoio disponibilizadas pelo Turismo de Portugal:  

  

Linha de Apoio ao Turismo Acessível 

 

 
 

Objetivo 

São suscetíveis de apoio financeiro os projetos que tenham em vista disponibilizar 
acessos e percursos de circulação, condições de atendimento, equipamentos e suportes 
informativos adequados às necessidades específicas de turistas com necessidades 
especiais, em espaços públicos com interesse para o turismo, em património visitado por 
turistas, incluindo museus e monumentos, e em estabelecimentos de atividades típicas 
do turismo. 

 
 
 

Beneficiários 
 

Municípios ou outras entidades públicas em cuja gestão as entidades da administração 
central do Estado, regional e local tenham posição dominante; 
Entidades Regionais de Turismo; 
Entidades privadas exploradoras do património ou dos estabelecimentos de atividades 
típicas do turismo, que se entende por empreendimentos turísticos, estabelecimentos de 
restauração e bebidas, atividades e empreendimentos de animação turística, agências de 
viagens, assim como outras atividades turísticas. 

 
 

Intensidade e 
natureza do 

financiamento 

- Entidades privadas:  
Reembolsável, podendo ascender ao máximo de 90% do valor das despesas elegíveis dos 
projetos. Contudo, 50% do financiamento é convertido em não reembolsável se as 
intervenções ocorrerem até final de 2017 
- Entidades públicas: 
Não reembolsável, podendo ascender ao máximo de 90% do valor das despesas elegíveis 
dos projetos. 

Condições do 
incentivo 

reembolsável 

Não vence juros 
Reembolso num período de 7 anos, incluindo 2 de carência.  

    Limites €200.000 por projeto 
 

 
 
 

Investimento  
Elegível 

 

- Estudos, projetos e assistência técnica necessária para a preparação da candidatura e 
para a execução dos projetos, bem como a fiscalização externa da execução dos 
investimentos, até ao limite de 10% do valor total das despesas elegíveis;  
- Obras, aquisição de bens e de equipamentos, assim como de todas as demais 
intervenções destinadas a assegurar os níveis de acessibilidade visados, incluindo a 
produção de suportes informativos e elaboração de documentos em formatos e com teor 
adequados;  
- Processo de certificação, de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis à acessibilidade;  
- Outras intervenções que se afigurem essenciais para alcançar o fim visado pela 



 

presente Linha de Apoio, incluindo a adaptação de sites;  
- Intervenção de revisores ou técnicos oficiais de contas externos. 

 
 

Condições de 
acesso dos 

promotores 

- Não serem devedores ao Estado, por impostos e pagamentos dos regimes de segurança 
social, nem ao Turismo de Portugal, I. P.; 
- Possuírem ou assegurarem os recursos humanos e físicos necessários ao 
desenvolvimento dos projetos; 
- Disporem de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 
- 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. 

 
 
 

Condições de 
acesso dos 

projetos 

- Traduzirem -se num plano estruturado e fundamentado de intervenções a realizar, de 
acordo com os objetivos da presente Linha de Apoio; 
- Quando aplicável, subordinarem as intervenções às normas técnicas constantes do 
Anexo do Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto; 
- Quando aplicável, aplicarem as boas práticas do “desenho universal” (design for all); 
-Não se iniciarem antes da data da candidatura, com exceção dos adiantamentos para 
sinalização, até ao máximo de 50 % do respetivo custo, e as despesas relativas aos 
estudos e projetos, realizados há menos de seis meses; 
- Quando aplicável, encontrar -se em curso o processo de licenciamento ou autorização, 
pelas entidades competentes, das intervenções a realizar, sendo ser comprovado até à 
libertação da primeira parcela do apoio financeiro. 

Avaliação  
Pondera os 
seguintes 

fatores 

- Coerência e qualidade da intervenção apresentada, face aos objetivos da Linha de 
Apoio; 
- Abrangência das intervenções previstas no que se refere às necessidades especiais a 
que darão resposta; 
- Grau de inovação nas soluções apresentadas para as intervenções de natureza material 
e imaterial. 

 
Candidaturas  

As candidaturas são apresentadas por via eletrónica, na página eletrónica do Turismo de 
Portugal, I.P., em “Serviços na Web”, “SGPI”, “Programa de Apoio à Valorização do 
Destino”. 

Apoio ao 
empresário 

 Telefone: 808209209 
www.turismodeportugal.pt 

 

A presente linha foi criada através do despacho normativo n.º 11/2016, de 28 de outubro de 2016, Diário da 

República, 2.ª série. 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/Pages/Servicos_SGPI.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/Pages/Servicos_SGPI.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/Pages/Servicos_SGPI.aspx


 

Linha Apoio à Qualificação da Oferta 

 

 

Objetivo 

 

Instrumento financeiro de crédito que visa proporcionar às empresas do setor do turismo 

melhores condições de financiamento, até 31 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos 

Enquadráveis 

- Requalificação de empreendimentos turísticos existentes, incluindo a ampliação dos 

mesmos, por via da introdução de melhorias significativas ao nível dos serviços, 

instalações ou equipamentos, para posicionamento em segmentos de maior valor 

acrescentado.  

- Criação de empreendimentos turísticos, desde que: 

 Se afigurem diferenciadores em relação à oferta existente e importantes para o 

posicionamento competitivo do destino; 

 Sejam adequados à procura turística atual ou potencial e supram carências de 

oferta; 

 Resultem da adaptação de património cultural edificado classificado, ou de 

intervenções de reabilitação urbana em áreas de interesse turístico. 

- Criação e requalificação de empreendimentos, equipamentos ou atividades de 

animação, desde que de interesse para o turismo e se diferenciem da oferta existente na 

região.  

- Criação e requalificação de estabelecimentos de restauração, desde que de interesse 

para o turismo e se afigurem diferenciadores em relação à oferta existente na região.  

 - Projetos Especiais: 

 Projetos de empreendedorismo no setor do Turismo, que reúnam as seguintes 

características: 

o Apresentem um investimento elegível máximo de €500.000, 

o Sejam promovidos por PME no máximo com 2 anos de atividade completos, 

o Nas atividades de animação e restauração de interesse para o Turismo e outros 

serviços associados ao Turismo, nomeadamente de base tecnológica;  

 Projetos de animação turística que visem a dinamização de centros urbanos;  

 Projetos de reabilitação urbana em áreas de interesse turístico;  

 Projetos que contribuam para o aumento da estada média dos turistas e para a 

redução da sazonalidade ou que se traduzam como demonstradores e 

diferenciadores ao nível da sustentabilidade ambiental ou energética.  

 

 
Beneficiários 

 

 

Empresas turísticas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer forma jurídica, que 

cumpram as condições de acesso. 

 
Valor Máximo 

por projeto 

 

 O montante de financiamento não pode exceder 75% do investimento elegível.  
 



 

 
Estrutura de 

financiamento 

Empresas PME 

60% - Turismo de Portugal 40% - Instituição de Crédito  

Empresas Não PME 

40% - Turismo de Portugal 60% - Instituição de Crédito  
 

Prazos da 
Operação 

 

 Máximo de 15 anos, incluindo um período máximo de carência de 4 anos.  
 

 
 
 

Taxas de juros 

Parcela Turismo de Portugal 

- Não vence juros 

 

Parcela Instituições de Crédito 

- A que resultar da análise de risco efetuada pelas Instituições de Crédito  

 

No caso de projetos de criação de estabelecimentos de alojamento turístico que 

não se traduzam na recuperação de património classificado, a taxa de juro aplicável 

à parcela do Turismo de Portugal é indexada à EURIBOR a 12 meses, acrescida de 

um spread correspondente a 50% do spread aplicado à parcela da Instituição de 

Crédito. 
  

 
 

Condições de 
acesso das 
empresas 

- Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, 

nomeadamente encontrarem-se devidamente licenciadas para o efeito, assim como 

devidamente regularizadas em matéria de registo no Registo Nacional do Turismo;  

- Possuírem uma situação económico-financeira equilibrada; 

- Possuir a situação regularizada perante a Administração Fiscal, a Segurança Social e o 

Turismo de Portugal; 

- Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;  

- Declarar que não têm salários em atraso;  

- Declarar não estarem sujeitas a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na 

sequência de uma decisão anterior da Comissão que declare um auxílio ilegal e 

incompatível com o mercado interno.  

 
 

Condições de 
acesso dos 

projetos 

- Encontrarem-se autorizados pelas entidades competentes, quando exigíveis 

legalmente, ou, nos casos em que careçam de projetos de arquitetura, encontrarem-se 

estes devidamente aprovados; 

- Encontrarem-se devidamente asseguradas as respetivas fontes de financiamento do 

projeto, incluindo o adequado financiamento do investimento elegível por, pelo menos, 

25% de capitais próprios 

-Contribuírem para a melhoria económico-financeira das respetivas empresas.  

Avaliação  
Pondera os 
seguintes 

fatores 

- Coerência e qualidade da intervenção apresentada, face aos objetivos da Linha de 

Apoio; 

- Abrangência das intervenções previstas no que se refere às necessidades especiais a 

que darão resposta; 



 

- Grau de inovação nas soluções apresentadas para as intervenções de natureza material 

e imaterial. 

 
 
 
 
 

Acesso  

O enquadramento da operação deve ser requerido pela empresa junto das 

Instituições de Crédito protocoladas, nomeadamente:  

- Millennium BCP  

- Novo Banco  

- Novo Banco dos Açores  

- Banco Português de Gestão  

- Banco BPI  

- Banco Santander Totta 

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo  

- Caixa Económica Montepio Geral  

- Caixa Geral de Depósitos  

- Abanca  

- Banco BIC Português  

- Banco Popular  

 

 

Apoio ao 
empresário 

 Telefone: 808 209 209 

www.turismodeportugal.pt 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

  
 


