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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;

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;

Mobilidade inteligente no território, incluindo a 
interoperabilidade entre transportes, a 
desmaterialização de procedimentos de 
compra e de verificação de títulos de viagem;

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;

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.
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Taxa de financiamento

Entidades elegíveis

Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores 
e Madeira.

■ Taxa base

̵ 30% a fundo perdido até 150 000 euros.

■ Majorações:

̵ 20% para territórios de baixa densidade e projetos 
transfronteiriços;

̵ 20% projetos que se integrem em estratégias de 
eficiência coletiva já reconhecidas ou que venham a ser 
reconhecidas pelo Turismo de Portugal.

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

■ Micro, pequenas e médias empresas;

■ Outras entidades privadas, nomeadamente de 
natureza associativa.
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Despesas elegíveis
■ 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.



 


