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1 PROGRAMA DE 
AÇÃO PARA O  
ENOTURISMO



PROGRAMA DE AÇÃO
PARA O ENOTURISMO



ENQUADRAMENTO

O Enoturismo é uma prioridade para o desenvolvimento turístico do País, 
pelo que importa dispor de um Programa de Ação para o Enoturismo em 
Portugal, que potencie a gastronomia e os vinhos, ativos turísticos nacionais 
identificados na Estratégia Turismo 2027 (ET27).

No propósito de conseguir uma combinação entre vinho e turismo que os 
valorize estrategicamente e lhes acrescente valor, este programa procura 
responder a alguns desafios identificados na ET27 para o turismo nacional: 

COESÃO – alargar a atividade turística a todo o território e promover o 
turismo como fator de coesão social

TURISMO TODO O ANO – alargar a atividade turística a todo o ano, de forma 
a que o turismo seja sustentável

PROCURA – atingir os mercados que melhor respondem aos desafios de 
crescer em valor e que permitem alargar o turismo a  todo ano e em todo o 
território

CRESCIMENTO EM VALOR – crescer a um ritmo de crescimento mais 
acelerado em receitas que em dormidas.



2 EMPRESAS DE 
ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA



 Decreto-Lei 108/2009, de 15 de maio

 Decreto-Lei n.º 95/2013, de 19 de julho

 Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de setembro, anexo II, versão atual de 3 de setembro

EMPRESA DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA

| ENQUADRAMENTO LEGAL

Estabelece as condições de acesso e de exercício da atividade das empresas 
de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos.



 A pessoa singular ou coletiva que desenvolva, com caráter comercial,
alguma das atividades de animação turística, incluindo o operador
marítimo-turístico.

EMPRESA DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA

| ÂMBITO DE APLICAÇÃO E CONCEITO

 “São atividades de animação turística as atividades lúdicas de natureza
recreativa, desportiva ou cultural, que se configurem como atividades de
turismo de ar livre ou de turismo cultural e que tenham interesse turístico
para a região em que se desenvolvam.”



 Atividades pedestres ou transportadas, que promovam o contacto com o património
cultural e natural através de uma mediação entre o destinatário do serviço e o bem
cultural usufruído, para partilha de conhecimento

EMPRESA DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA

| ATIVIDADES DE TURISMO CULTURAL

 Atividades e experiências de descoberta do Património Etnográfico (participação em

atividades agrícolas, pastoris, artesanais, enogastronómicas e similares – por exemplo

vindima, pisar uva, apanha da azeitona, descortiçar do sobreiro, plantação de árvores,

ateliers de olaria, pintura, cestaria, confeção de pratos tradicionais, feitura de um vinho)

 Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património (por exemplo,

Gastronómicas, de Vinhos, de Queijos, de Sabores)



O exercício de atividades de animação turística depende de:

Mera comunicação 

prévia e registo através 

do Registo Nacional de 

Agentes de Animação 

Turística (RNAAT)

Contratação dos seguros 

obrigatórios: 

Responsabilidade Civil  

Acidentes Pessoais

Pagamento da taxa de 

registo pela inscrição 

no RNAAT

EMPRESA DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA

| ACESSO À ATIVIDADE

Competência do 

Turismo de Portugal I.P. 



Tipo de pedido de registo 

Não

microempresa Microempresa 

Para Empresas de Animação

Turística e Operadores Marítimo-

Turísticos

135 € 90€ 

Para Empresas de Animação

Turística com atividades exclusivas

em meio urbano

90€ 20€ 

EMPRESA DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA

| TAXAS



Linha de Apoio à 
Qualificação da 
Oferta



Financiamento a médio e longo prazo, com foco em projetos turísticos sustentáveis e inclusivos:

 requalificação e reposicionamento de empreendimentos, estabelecimentos e atividades;
 criação de empreendimentos, estabelecimentos e atividades (territórios de baixa densidade);
 que incidam no domínio do empreendedorismo - empreendimentos, equipamentos ou atividades

de animação turística;
 que demonstrem ter um contributo particularmente relevante para a adequada estruturação da

oferta turística e para a criação de valor na região;
 que contribuam para uma gestão eficiente da energia, gestão eficiente dos consumos de água e

da produção de resíduos sólidos urbano, e acessibilidade para todos.

OBJETIVO

 Linha de crédito criada através de um memorando de entendimento entre o Turismo de Portugal e 12
Instituições de Crédito;

 O crédito a conceder traduz-se numa partilha de liquidez e de risco, permitindo facilitar o acesso
das empresas a financiamento com custos moderados e prazos adequados;

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA



551 Estabelecimentos hoteleiros 
55201 Alojamento mobilado para turistas (1)
55202 Turismo no espaço rural 
55204 Outros locais de alojamento de curta duração (1)
55300 Parques de campismo e de caravanismo 
561 Restaurantes 
563 Estabelecimentos de bebidas 
771 Aluguer de veículos automóveis 
79 Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços 
de reservas 
82300 Organização de feiras, congressos e outros eventos 
similares 
90040 Exploração de salas de espetáculos e atividades 
conexas (2) 
91020 Atividades dos museus 
91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos 

91041 Atividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários (2) 
91042 Atividades dos parques e reservas naturais (2)
93110 Gestão de instalações desportivas (2) 
93192 Outras atividades desportivas, n. e. (2) 
93210 Atividades de parques de diversão e temáticos (2) 
93211 Atividades de parques de diversão itinerantes (2) 
93292 Atividades dos portos de recreio (marinas) (2) 
93293 Organização de atividades de animação (2) 
93294 Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. (2) 
93295 Outras atividades de diversão itinerantes (2) 
96040 Atividades de bem-estar físico (2) 

(1) Enquadramento limitado ao alojamento local na modalidade de 
estabelecimentos de hospedagem ou moradias
(2) Desde que registadas enquanto empresas de animação 

turística no RNAAT

 Todas as empresas (micro, pequenas médias e grandes empresas), localizadas em território nacional
 CAE (PROJETO) 

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS (turismo)

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA



▪ Natureza: reembolsável sem juros (parcela de financiamento do Turismo de Portugal)
com prémio de desempenho associado

▪ Valor máximo: 80% do custo elegível

(Capitais Próprios: mínimo de 20% sobre o investimento elegível)

▪ Repartição do financiamento:
• Regra geral: 40% Turismo de Portugal / 60% Banco (PME); 30% Turismo de 
Portugal / 70% (Grandes Empresas)
• Projetos especiais (empreendedorismo; territórios de baixa densidade; 
valorização do Algarve): 75% Turismo de Portugal / 25% Banco
• Valor máximo na componente do Turismo de Portugal: 1,5 M€

▪ Prazos máximos: 15 anos de reembolso, incluindo 4 anos de carência 

FINANCIAMENTO  

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA



▪ Conversão de parte do financiamento do Turismo de Portugal em fundo perdido:
• Micro e pequenas empresas: 30%
• Médias Empresas: 15%
• Grandes Empresas: 5%

▪ Condições a observar para atribuição do prémio (3º ano completo após início da 
exploração)

• Volume de negócios
• VAB
• Postos de trabalho

PRÉMIO DE DESEMPENHO  

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA



PROCESSO DE CANDIDATURA

Apresentação junto do Banco, após preenchimento do formulário de ‘Avaliação de Sustentabilidade e
Acessibilidade do Projeto’ disponível no Portal Business do Turismo de Portugal (SGPI – Formalização
de candidaturas).

BANCOS ADERENTES

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA



Linha de Apoio ao
Turismo



OBJETIVO

Esta linha procura alargar o leque de 

soluções atualmente oferecidas para 

apoiar a retoma sustentável do 

Turismo, através nomeadamente do 

reforço de fundo de maneio dos seus 

agentes e da dinamização dos 

investimentos relevantes para o setor.

MONTANTE GLOBAL

150 milhões de euros

A QUEM SE DESTINA

Micro, Pequenas ou Médias Empresas 
(PME), tal como definido na 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão Europeia, certificadas por 
declaração eletrónica do IAPMEI, bem 
como Small Mid Cap, Mid Cap, como 
definido no Decreto-Lei n.º 81/2017, de 
30 de junho, e Grandes Empresas, 
localizadas em território nacional

PRAZO DE VIGÊNCIA

12 meses, prorrogável

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO AO TURISMO



LISTA DE CAE ELEGÍVEIS

• 551 Estabelecimentos hoteleiros
• 55201 Alojamento mobilado para turistas
• 55202 Turismo no espaço rural
• 55204 Outros locais de alojamento de curta duração
• 55300 Parques de campismo e caravanismo
• 561 Restaurantes
• 563 Estabelecimentos de bebidas
• 771 Aluguer de veículos automóveis
• 79 Agência de viagens, operadores turísticos, outros serviços de reservas
• 82300 Organização de feiras, congressos e outros eventos similares
• 93110 Gestão de instalações desportivas
• 93192 Outras atividades desportivas. n. e. (1)

• 93210 Atividades de parques de diversão temáticos (1)

• 93292 Atividades dos portos de recreio (marinas) (1)

• 93293 Organização de atividades de animação (1)

• 93294 Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. (1)

(1) Atividades enquadráveis, desde que desenvolvidas por empresas de animação turística

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO AO TURISMO



 Linha com Garantia de Estado (emitida pelas SGM) até 80% do empréstimo 
concedido pela entidade bancária

 Operações elegíveis: I) Fundo de Maneio, II) Investimento e III) Garantias 
Bancárias

 Mutualismo:  as garantias são concedidas pelas SGM aos beneficiários da 
presente linha de apoio sem que estes tenham de reunir a qualidade de 
acionista dessa SGM

 Taxa de juro máxima até 3% (negociação entre promotor e entidade bancária)

CARATERÍSTICAS

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO AO TURISMO



 Operações de Investimento

• Destinadas a financiar investimento em ativos fixos corpóreos e incorpóreos,

que concorram para o desenrolar da atividade da empresa

• Montante máximo de empréstimo até 4,5 milhões de euros

• Micro, Pequenas ou Médias Empresas reembolso; até 20 anos (Small Mid Cap,

Mid Cap ou Grandes Empresas: até 10 anos), incluindo até 48 meses de

carência

• Utilização até 36 meses após a data de contratação da operação

FINANCIAMENTO

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO AO TURISMO



 Abanca

 Banco Português de Gestão

 BPI

 Bankinter

 Caixa Geral de Depósitos

 Crédito Agrícola

 EuroBic

 Millennium bcp

 Montepio

 Novo Banco

 Novo Banco dos Açores

 Santander Totta

 BBVA

Em contínuo, junto da entidade bancária

aderente

BANCOS ADERENTES APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA DE APOIO AO TURISMO



PROGRAMA 
TRANSFORMAR 
TURISMO
Linha Regenerar Territórios



 Entidades públicas

 Micro, pequenas e médias empresas com certificação eletrónica PME

 Outras entidades, nomeadamente de natureza associativa

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA REGENERAR TERRITÓRIOS

BENEFICIÁRIOS

 Demonstrar contributo relevante para dimensão económica, social e ambiental. 

Como?

 Apresentarem uma estratégia de sustentabilidade que enquadre o indicador a 

propor para cada uma das áreas (ponto de partida e meta): Criação de valor; 

Redução da sazonalidade; Coesão do território; Impacto nas comunidades locais; 

Ambiente e recursos.

CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DO PROJETO

(desde que os investimentos a realizar se encontrem alinhados com a tipologia de projetos enquadráveis)



PROJECTOS ENQUADRÁVEIS

 Reforcem a atratividade turística das regiões e lhes acrescente valor através:

 Recuperação/reativação de recursos turísticos existentes

 Desenvolvimento de produtos inovadores

 Resposta às necessidades de uma procura de maior valor acrescentado

 Assentes em rede, Projetos em rede, a constituir ou existente – dimensão, efeito de 

arrastamento

 Foco nos produtos: Cultural e patrimonial; enoturismo; industrial; literário; religioso; de 

saúde e bem estar; militar e de natureza

 Ciclovias ou ecovias: rotas supramunicipais integradas nas vias principais de rotas 

internacionais

 Caminhos de Fé: Caminhos de Santiago (certificados ou em vias de ser) e Caminhos de 

Fátima (reconhecidos pelo Centro Nacional de Cultura)

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA REGENERAR TERRITÓRIOS



FINANCIAMENTO

 30% das despesas elegíveis + majorações (cumuláveis):

 20% se em territórios de baixa densidade e projetos transfronteiriços

 20% se integrarem Estratégias de Eficiência Coletiva (reconhecidas pelo PT2020) 

ou a reconhecer pelo Turismo de Portugal (regulamento em elaboração)

 Máximo 300.000 euros, não reembolsável por entidade – entidades públicas

 Máximo 150.000 euros, 50% reembolsável/50% não reembolsável por entidade –

empresas

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA REGENERAR TERRITÓRIOS



APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  

 Portal Business do Turismo de Portugal (SGPI – Formalização de candidaturas)

 Concurso aberto até 31.dez.2023 – 16 milhões de euros

 Cut-off para análise de candidaturas em março, junho, setembro e dezembro (2 milhões 

por fase)

APOIOS AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

| LINHA REGENERAR TERRITÓRIOS



OBRIGADO.



apoioaoempresario@turismodeportugal.pt

CONTACTOS

808 209 209

business.turismodeportugal.pt


