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Programa de Apoio à Captação e Realização de 

Congressos e Eventos Corporativos e Associativos 

 

Regulamento 

Artigo 1º 

Objeto 

1. O presente regulamento define os termos da concessão de apoio financeiro à realização e 

captação de congressos e eventos corporativos e associativos em Portugal. 

2. O regime de concessão de apoio a que se refere o número anterior vigora durante o 

período de vigência do Protocolo para a Promoção e Comercialização Turística Externa, até 

31 de dezembro de 2018. 

 

Artigo 2º 

Projetos elegíveis 

São suscetíveis de apoio os projetos de candidatura à realização de congressos e eventos 

corporativos e associativos em Portugal que preencham, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

a) Ter sido aprovada a sua candidatura pelo promotor regional elegível a que se refere o 

artigo 3º; 

b) Ter enquadramento na matriz que constitui o anexo ao presente regulamento e que 

dele faz parte integrante, nomeadamente num dos escalões de investimento pela 

ocupação individual de quarto (bednights) que origina, em função do número esperado 

de participantes no evento; 

c) Ter relevância para a economia do destino regional que é objeto da candidatura.  

 

Artigo 3º 

Promotores 

Os Convention Bureaux, as Agências Regionais de Promoção Turística reconhecidas pela 

Confederação do Turismo Português (CTP), as Entidades Regionais de Turismo e a 

Associação Turismo de Cascais Visitors and Convention Bureau são, consoante o destino 
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candidato à realização do congresso ou evento corporativo ou associativo, os promotores 

elegíveis para acesso à concessão dos apoios objeto do presente regulamento. 

 

Artigo 4º 

Forma e natureza do apoio 

 
1. Os apoios a conceder à realização e captação dos congressos e eventos corporativos e 

associativos revestem a forma de comparticipação financeira, de natureza não 

reembolsável.  

2. São despesas elegíveis dos projetos, até aos montantes máximos inscritos na matriz em 

anexo, os custos relativos a:  

a) Aluguer de salas/espaços; 

b) Serviços de transferes; 

c) Serviços de alojamento em empreendimento turístico; 

d) Fornecimento de refeições 

e) Serviços de animação; 

f) Transporte aéreo; 

g) Construção ou montagem de estruturas destinadas a ampliar os espaços existentes 

para a realização do congresso ou evento; 

h) Serviços de organização e gestão do congresso ou evento, quando contratados em 

Portugal; 

i) Material de divulgação e campanha de comunicação 

3. Confirmando-se a captação do congresso ou evento corporativo ou associativo para 

Portugal, são ainda elegíveis, até ao montante máximo de € 3.000,00 por projeto, as 

despesas dos promotores relativas a: 

a) Elaboração do dossier de candidatura; 

b) Apresentação do destino aos organizadores; 

c) Realização de visitas técnicas. 

4. Para a concessão dos apoios a que se refere o n.º 2, o Turismo de Portugal, I.P., os 

Convention Bureau, as Entidades Regionais de Turismo, as Agências Regionais de 

Promoção Turística e a Associação Turismo de Cascais Visitors and Convention Bureau, 

comparticipam na seguinte proporção: 

a) Turismo de Portugal, I.P.: 75% 

b) Promotor: 25% 
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Artigo 5º 

Critérios de avaliação e intensidade do apoio 

 

1. Os projetos são avaliados em escalões, definidos em função da ocupação individual de 

quarto que originam, nos termos definidos na matriz em anexo. 

2. Os projetos que ocorram durante o período Inverno IATA  beneficiam de uma majoração de 

até 25% sobre o valor da matriz a que se refere o número anterior, a qual é suportada pelo 

Turismo de Portugal, I.P. 

3. Caso se verifique um número efetivo de participantes registados no evento  inferior a 90% 

do  inicialmente estimado, o escalão de apoio constante da matriz é ajustado em função do 

mesmo.  

4. O ajustamento referido no número anterior implica a devolução dos montantes do apoio 

que eventualmente já tenham sido pagos e não sejam devidos, no prazo de 60 dias a 

contar da data da notificação para o efeito.  

 

 Artigo 6º 

Competências 

1. Compete ao Turismo de Portugal, I.P.: 

a) Receber e validar os processos de candidatura; 

b) Elaborar as propostas de decisão; 

c) Deliberar sobre a concessão do apoio ao abrigo do presente regulamento; 

d) Celebrar os contratos de concessão de apoio e de corresponsabilização dos parceiros 

neste âmbito. 

2. Compete aos promotores emitir parecer sobre a concessão de apoio ao abrigo do presente 

regulamento. 

 

Artigo 7º 

Candidaturas e tramitação subsequente 

1. As candidaturas à concessão de apoio podem ser apresentadas a todo o tempo. 

2. Os processos de candidatura são instruídos e apresentados pelos promotores. 

3. Da instrução dos processos de candidatura fazem parte: 

a) A caracterização detalhada do congresso ou evento corporativo ou associativo, incluindo 

informação histórica das últimas três edições; 
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b) Estimativa de ocupação individual de quarto originada com base nas últimas três 

edições, caso existam; 

c) Identificação de outras fontes de financiamento; 

d) Proposta de orçamento previsional. 

4. Após a deliberação prevista na alínea c) do nº. 1 do artigo 6º, o Turismo de Portugal, I.P., 

notifica o promotor da decisão. 

5. A notificação prevista no número anterior, quando favorável, é acompanhada da minuta de 

contrato de concessão do apoio, o qual integra: 

a) A identificação das entidades que participam no financiamento e respetivas obrigações; 

b) A indicação dos termos e condições do apoio; 

c) O modo e prazo de execução do projeto. 

6. Para efeito do disposto na alínea b) do número anterior, o prazo de pagamento do apoio 

não pode ultrapassar os 6 meses após a realização do evento.  

 

 

Artigo 8º 

Contrato de concessão de apoio 

A concessão do apoio é objeto de contrato a celebrar entre o Turismo de Portugal, I.P., o 

Promotor e o Organizador do evento. 

 

Artigo 9º 

Obrigações dos promotores 

1. Constituem obrigações dos promotores: 

a) Assegurar o acompanhamento e o controlo da execução dos projetos; 

b) Assegurar que o congresso ou evento é realizado nos termos e prazos fixados em 

contrato; 

c) Comunicar ao Turismo de Portugal, I.P., qualquer ocorrência que ponha em causa os 

pressupostos da concessão do apoio, em particular no que diz respeito ao número de 

participantes efetivamente registado no congresso ou evento; 

d) Assegurar que o apoio concedido é publicitado nos termos definidos em sede de 

contrato; 

d) Possuir e manter a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e o Turismo de Portugal, I.P; 

e) Cumprir as regras legais relativas ao despedimento de grávidas, puérperas e lactantes; 
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f) Remeter o relatório final do Congresso ou evento ao Turismo de Portugal, I.P., no prazo 

de três meses contados da data da sua realização; 

2. O relatório final deve fornecer, obrigatoriamente, a informação relativa às ocupações 

individuais de quarto confirmadas por parte das unidades de alojamento, bem como 

todos os elementos definidos como críticos para a concessão do apoio. 

 

Artigo 10º 

Obrigações dos organizadores 

 

1. Constituem obrigações dos organizadores: 

a) Executar pontualmente os projetos financiados; 

b) Manter, em dossier devidamente organizado e atualizado todos os documentos 

relevantes para a execução e avaliação dos apoios concedidos, incluindo as rubricas de 

aplicação dos mesmos; 

c) Manter a contabilidade organizada de acordo com o regime legal de contas aplicável;  

d) Cumprir a obrigação a que se refere a alínea e) do número anterior, bem como as 

demais obrigações legais em matéria laboral, nomeadamente no que diz respeito à não 

existência de trabalho não declarado ou irregular nas suas várias formas; 

e) Apresentar o relatório final do evento ao promotor, até três meses a contar do termo de 

realização do Congresso, acompanhado dos elementos referidos na alínea e) da 

cláusula quarta do contrato e mapa de despesa certificado por um Revisor Oficial de 

Contas (ROC) ou por um Técnico Oficial de Contas (TOC); 

f) Manter a sua situação regularizada perante a Administração Fiscal, a Segurança Social, 

o promotor e o Turismo de Portugal; 

g) Fornecer nos prazos que forem estabelecidos, todos os documentos que lhe forem 

solicitados pelo promotor ou pelo Turismo de Portugal, ou por entidades por estes 

mandatadas, para efeitos de acompanhamento e fiscalização do projeto; 

h) Comunicar ao Turismo de Portugal, I.P., qualquer alteração ou ocorrência que ponha 

em causa os pressupostos relativos à aprovação da concessão do apoio, em particular 

no que diz respeito ao número de participantes efetivamente registado pelo congresso 

ou evento. 

2. O organizador deve disponibilizar ao promotor os seguintes elementos: 

 

a) A caracterização detalhada do congresso ou evento corporativo ou associativo, incluindo 

informação histórica das últimas três edições, se existente; 

b) Estimativa de ocupação individual de quarto originadas com base nas últimas três 

edições; 

c) Identificação de outras fontes de financiamento; 

d) Proposta de orçamento previsional; 
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e) Publicitar no local de realização do evento e nas ações e materiais de divulgação do 

mesmo, nos exatos termos resultantes do processo de candidatura aprovado, o apoio 

concedido pelo promotor e pelo Turismo de Portugal. 

3. O organizador obriga-se, ainda, a aceitar o acompanhamento e controlo da execução do 

evento e do cumprimento dos objetivos do projeto, permitindo o acesso aos locais de 

realização do evento e a todos os documentos e elementos que permitam comprovar 

que o investimento foi realizado. 

 

Artigo 11º 

Resolução do contrato 

1. Os contratos de concessão de apoio podem ser unilateralmente resolvidos pelo Turismo de 

Portugal, I.P. em caso de: 

a) Não realização do congresso ou evento; 

b) Não cumprimento de outros objetivos e obrigações estabelecidos em contrato; 

c) Prestação de informações falsas ou de viciação de dados em sede de apresentação, 

apreciação e acompanhamento dos projetos de candidatura e de realização do 

congresso ou evento. 

2. A resolução do contrato ao abrigo do presente artigo será sempre precedida de emissão de 

parecer do promotor. 

3. A resolução do contrato implica a devolução dos montantes do apoio que eventualmente já 

tenham sido recebidos, no prazo de 60 dias úteis a contar da data da sua notificação, 

acrescido, a título de cláusula penal, do valor correspondente ao cálculo de juros 

contabilizados à taxa Euribor a seis meses, acrescida de três pontos percentuais, o qual é 

devido desde a perceção do correspondente apoio. 

 

Artigo 12º 

Dinamização do produto Meetings & Incentives 

 

1. O Turismo de Portugal, I.P. assegura a criação e coordenação de uma equipa 

multidisciplinar especializada, vocacionada para a captação ativa de congressos e eventos 

corporativos e associativos, que deve integrar um representante de cada uma das 

entidades referidas no artigo 3º.  

2. O Turismo de Portugal, I.P. assegura ainda: 

a) A criação de uma plataforma de divulgação dos congressos e eventos corporativos e 

associativos que se realizem em Portugal, bem como da oferta de espaços existentes 

para a sua realização, no portal Visitportugal; 



 7

b) A disponibilização de um calendário integrado de congressos, eventos corporativos e 

associativos, culturais, desportivos e gastronómicos que se realizem em Portugal, no 

portal Visitportugal. 

 

Artigo 13º 

Monitorização 

1. No final de cada ano civil, o Turismo de Portugal, I.P. elabora um relatório relativo à 

execução do presente programa, a fim de se proceder às correções necessárias.  

2. Trimestralmente, o Turismo de Portugal, I.P. envia ao membro do Governo responsável 

pela tutela do turismo informação relativa ao número de candidaturas apresentadas e 

decididas. 
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Anexo 

MATRIZ 

Escalões de investimento por 

ocupação individual de quarto 

 

De 300 a 

600 
De 600 a 

1.200 

De 1.200 a 

1.800 

De 1.800 a 

2.700 

De 2.700 a 

3.600 

De 3.600 a 

5.400 

De 5.400 a 

7.200 

A partir de 

7.200 

 

Cidade de Lisboa 

 

 

5.000 € 7.500 €  10.000 €  12.500 €  15.000 €  25.000 €  50.000 €  

ERT Lisboa, exceto cidade de 

Lisboa 

ARPT Lisboa, exceto cidade de 

Lisboa 

 

Associação Turismo de Cascais 

Visitors and Convention Bureau 

 

ERT Porto e Norte de Portugal 

ARPT Porto e Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

 

ERT Algarve 

ARPT Algarve 

ERT Centro de Portugal 

ARPT Centro de Portugal 

 

ERT Alentejo 

ARPT Alentejo 

 

ARPT Madeira 

 

ARPT Açores 

 


