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Turismo em Portugal 
Importância na economia portuguesa. 
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Um setor competitivo e com relevância crescente na economia de Portugal. 



Turismo em Portugal 
Importância na economia portuguesa. 
  

HÓSPEDES 
 

2016 com desempenho muito expressivo até novembro em Portugal. 

 

DORMIDAS 
 

+9,5% 
 

 

RECEITAS 
 

+13,0% 

+9,9% 

+17,1% 

 

PROVEITOS 
 



Direção de Apoio ao Investimento 
Âmbito, missão e visão 

Gestão e coordenação de instrumentos de apoio às empresas e de mecanismos de apoio ao 

investimento de natureza pública de interesse para o turismo 

Âmbito de atuação 

Missão 

Criar condições para o reforço da competitividade das empresas do setor do Turismo e de 

Portugal enquanto destino turístico 

Visão 

Ser um parceiro de referência no apoio às empresas turísticas e à inovação no setor do 

Turismo  



Direção de Apoio ao Investimento 
Competências 

Desenvolver instrumentos que permitam o acesso das empresas a fontes de financiamento 

diversificadas, com custos e maturidades adequadas, e que se afigurem necessárias para cobrir 

as respetivas necessidades de financiamento, e que permitam o apoio financeiro ao 

desenvolvimento de infraestruturas públicas de interesse turístico 

 

Analisar e acompanhar os projetos de investimento, no quadro dos sistemas de incentivos 

associados aos fundos estruturais e dos instrumentos próprios do Turismo de Portugal 

 

Assegurar a articulação com as sociedades participadas e com a rede de parceiros 

 

Promover uma cultura de empreendedorismo no setor e criar condições para o reforço da 

capacitação das empresas 

 



Direção de Apoio ao Investimento 
Organograma 

Diretor Coordenador 

Departamento de Acompanhamento 
de Projetos 

Departamento de 
Empreendedorismo e 

Desenvolvimento Empresarial 

Departamento de  Gestão de 
Instrumentos Financeiros e 
Incentivos ao Investimento 



Departamento de Gestão Instrumentos Financeiros e 
Incentivos ao Investimento 

Assegurar e implementar uma gestão integrada de um quadro de apoios financeiros às empresas, em 

articulação com a rede de parceiros do mercado financeiro e do mercado de capitais 

Apoiar tecnicamente os investidores na preparação e estruturação das respetivas candidaturas a apoios 

financeiros 

Analisar as candidaturas a apoios financeiros de investimentos de natureza empresarial, nomeadamente 

no contexto da gestão de fundos comunitários associados a sistemas de incentivos, e de natureza 

pública, assim como as candidaturas a incentivos fiscais no âmbito do regime de benefícios fiscais 

contratuais ao investimento produtivo 



Departamento de Acompanhamento de Projetos 

Apoiar tecnicamente, ao longo do investimento e através de Gestores de Projeto, os promotores dos 

projetos apoiados ao abrigo das medidas de apoio geridas pelo Turismo de Portugal 

Acompanhar a evolução, física, contratual e financeira, dos projetos apoiados, quer na sua fase de 

investimento, quer na fase subsequente de exploração dos respetivos empreendimentos, e instruir 

os procedimentos que resultem de pedidos formulados pelas respetivas entidades beneficiárias, 

nomeadamente ao nível da libertação dos incentivos e financiamentos aprovados  

Assegurar a gestão da carteira de crédito do Turismo de Portugal, incluindo para esse feito a 

articulação com a Direção Jurídica 

Proceder ao apuramento do Grau de Cumprimento dos Contratos para efeitos de atribuição de 

prémios de desempenho 



Departamento de Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Empresarial  

Fomentar e dinamizar o empreendedorismo e a inovação no setor do Turismo, assegurando (i) uma 

atuação e uma resposta integrada do Turismo de Portugal, I.P. nesse domínio, (ii) a disponibilização de 

um quadro de apoios específicos e de iniciativas que tenham os empreendedores por destinatários nos 

seus diversos estádios de desenvolvimento, assim como (iii) a criação de uma rede de parcerias com os 

atores do ecossistema do empreendedorismo     

Prestar assistência técnica às empresas do setor, nas suas diversas áreas de atuação e intervenção 

Executar iniciativas e políticas de estímulo à competitividade empresarial, nomeadamente as 

dirigidas à capacitação das empresas 

Conceber instrumentos, mecanismos e medidas de apoio financeiro a disponibilizar às empresas, em 

articulação com a rede de parceiros do mercado financeiro e do mercado de capitais, e ao investimento 

público de interesse para o turismo 



Equipas de Projeto 

Inovação e 
Qualificação PME 

Gestão de Crédito 

Apoio Especializado 
às Empresas 

Equipa que tem por responsabilidade acompanhar, material, contratual e 

financeiramente, os projetos de investimento objeto de apoio ao abrigo dos 

fundos estruturais, assegurando a articulação com os Programas Operacionais e 

com as instâncias de controlo e auditoria      

Equipa que tem por responsabilidade acompanhar a carteira de crédito do 

Turismo de Portugal, criar condições para a recuperação dos montantes 

mutuados (moratórias e reestruturações), assim como monitorizar o nível de 

risco da carteira de crédito      

Equipa que tem por responsabilidade o desenvolvimento de iniciativas de 

capacitação das empresas (diagnóstico de competências, planos de melhoria, 

dinamização de ações de formação e workshops, monitorização de resultados), e 

o apoio às empresas no desenvolvimento de projetos estruturantes (sobretudo 

no seu processo de criação)     



Áreas funcionais 
 

Assessoria Jurídica 

Equipa que tem por responsabilidade dar apoio e assessoria jurídica à DAI, 

instruir os processos de resolução dos contratos de concessão de incentivos, 

assegurar a adequada aplicação dos dispositivos normativos que norteiam a 

atividade da Direção, nomeadamente em matéria de contratação pública, de 

relações especiais e de procedimentos, assim como colaborar na formatação dos 

diplomas legais associados aos instrumentos de apoio às empresas      



INCENTIVOS 
CAPITAL e QUASE 

CAPITAL 
CRÉDITO 

 
 
 
 
 

 
(Reativação) Fundos de Capital 

de Risco 
 
 

(Reativação) Fundos de 
Investimento Imobiliário 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Linha de Apoio à Qualificação 
da Oferta 2016 

 
 
 

 
PROGRAMA VALORIZAR 

PROGRAMA REVITALIZAR 
 

LINHA PME CAPITALIZAR 

 

 
 
 
 

Financeiros 
(Portugal 2020) 

 
 
 

 
 
 
 

Fiscais 
 
 
 

Financiamento e Capitalização das Empresas 
Responder aos desafios… 
E com os mecanismos já existentes e com os agora criados.  



Obrigado 


