
 
 
 
 

ANEXO I - Condições específicas de elegibilidade por Linha de Ação Prioritária  

 

Linha de Ação A. Qualificação de Agentes de Animação Turística do Alto Minho 
1. Critérios de 

elegibilidade dos 
beneficiários 

1. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária são elegíveis 
candidaturas que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições: 
i) Serem apresentadas por “Empresas de animação turística” (na aceção do 
RNT-Registo Nacional de Turismo), registadas no Registo Nacional de 
Turismo (à data de submissão da candidatura) e localizadas no Alto Minho 
(com sede ou representação formal, à data de submissão da candidatura);  
ii) Serem apresentadas por micro ou pequenas empresas criadas há mais de 
dois anos (contabilizados até à data limite de submissão da candidatura). 
iii) As entidades beneficiárias deverão submeter, obrigatoriamente, em 
sede de candidatura elementos que permitam aferir, entre outros, da 
“Capacidade de financiamento” e da “Autonomia Financeira da empresa 
Pré-projeto”, nomeadamente, através da apresentação de “Balanço” (na 
aceção do SNC - Sistema de Normalização Contabilística) do último exercício 
económico. 
2. Não são elegíveis os Operadores Marítimo – turísticos (na aceção de 
Operadores Marítimo Turísticos do RNT (Registo Nacional de Turismo): (i) 
localizados no âmbito territorial de abrangência do GAL Costeiro Litoral 
Norte (com sede ou representação formal); (ii) e, cumulativamente, cuja 
área de intervenção do projeto seja a da DLBC Costeira. (cfr Lista anexa- 
Território de abrangência do Gal Costeiro Litoral Norte). Este tipo de 
entidades pode apresentar candidaturas ao Aviso SI2E da responsabilidade 
da DLBC Costeira Litoral Norte. 

2. Critérios de 
elegibilidade das 

operações 

1. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária são elegíveis 
candidaturas que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições: 
i) Serem orientadas obrigatoriamente para a criação líquida de emprego 
através do incentivo à qualificação de experiências de animação turística no 
Alto Minho, abrangendo, exclusivamente (de acordo com a da terminologia 
adotada no RNT): 

(i) Atividades Ar Livre/ Natureza e Aventura; 
(ii) Atividades Marítimo-Turísticas; 
(iii) Atividades Cultural/ Touring Paisagístico e Cultural; 
(iv) Atividades reconhecidas como turismo de natureza; 

ii) Cujos novos postos de trabalho criados no âmbito da candidatura 
estejam localizados na NUTS III Alto Minho; 
iii) Demonstrarem a respetiva viabilidade económica e financeira, através 
do EVEF-Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (Valor Atual Líquido 
(VAL) e Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) ≥0); 
iv) Apresentarem obrigatoriamente 3 orçamentos e/ou faturas pró-forma 
discriminados em detalhe e com preços unitários (no caso de obras de 
construção civil, mapas de quantidades e preços) para cada uma das 
despesas previstas na candidatura, salvo em casos excecionais que devem 
ser devidamente fundamentados pela entidade promotora. O montante 
que consta do orçamento da candidatura deve corresponder ao valor do 
orçamento / fatura pró-forma mais baixo, exceto em casos que devem ser 
devidamente fundamentados pela entidade promotora; 
v) Apresentarem evidências da submissão de todos os pedidos relacionados 
com os processos de licenciamento e autorizações de entidades 
competentes necessárias ao desenvolvimento do projeto (quando 
aplicável), devendo a aprovação dos referidos processos ser concluída até à 
data limite de assinatura do termo de aceitação; 
vi) Demonstrarem um rácio de autonomia financeira pré projeto, não 
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inferior a 15%; (Para o cálculo da autonomia financeira será utilizado o 
balanço referente ao ano pré -projeto, ou um balanço intercalar posterior, 
certificado por um Revisor Oficial de Contas (ROC), reportado até à data da 
candidatura); 
O rácio de autonomia financeira é calculado através da seguinte fórmula, 
em que:  
AF=CPe/AT 
AF – Autonomia financeira da empresa; 
CPe – Capital próprio da empresa, incluindo os suprimentos desde que 
estes venham a ser incorporados em capital próprio até à data da 
assinatura do termo de aceitação (o promotor deverá referir se pretende 
efetuar a incorporação dos suprimentos em capitais próprios, para efeitos 
de cálculo da autonomia financeira). 
AT – ativo total da empresa. 

3. Regras e limites à 
elegibilidade das 

despesas 

1. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária, as despesas das alíneas 
g) a j) do referido nº 1 encontram-se sujeitas aos limites seguintes, 
calculados em função do investimento total: 

– no âmbito da alínea g): até 40% para material circulante; 

 – no âmbito da alínea h): até 30% para estudos, diagnósticos, 
auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de 
engenharia; 

– no âmbito da alínea i): até 60% para obras de remodelação ou 
adaptação; 

– no âmbito da alínea j): até 15% para participação em feiras e 
exposições no estrangeiro. 

 
2. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária são elegíveis despesas 
associadas à qualificação de empresas de animação turística (na aceção do 
RNT-Registo Nacional de Turismo) promotoras de experiências de animação 
turística no Alto Minho, abrangendo, nomeadamente: 
 
i) Despesas associadas à melhoria de infraestruturas de suporte às 
principais experiências de animação turística no Alto Minho 
(nomeadamente, Atividades Ar Livre/ Natureza e Aventura; Atividades 
Marítimo-Turísticas; Atividades Cultural/ Touring Paisagístico e Cultural; 
Atividades reconhecidas como turismo de natureza); 
 
ii) Despesas associadas à aquisição e/ou renovação de ativos fixos de 
suporte às referidas experiências turísticas no Alto Minho (por exemplo, 
bicicletas, embarcações, centros BTT, caminhada, etc); 
 
iii) Despesas orientadas para assegurar a acessibilidade de pessoas de 
mobilidade reduzida (bem como a qualquer outra limitação física, psíquica 
ou sensorial) às referidas experiências de animação turística no Alto Minho; 
 
iv) Despesas associadas à melhoria da promoção das referidas experiências 
de animação turística no Alto Minho, bem como à adoção de novas 
tecnologias para a organização, a gestão e a comercialização dos produtos; 
 
v) Despesas associadas à obtenção ou manutenção de certificação nacional 
ou internacionalmente reconhecida de qualidade, de segurança, ou de 
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natureza ambiental ou energética dos principais serviços prestados pelas 
empresas de animação turística associados às referidas experiências de 
animação turística no Alto Minho, salientando-se, a título de exemplo: (v.1) 
certificações como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 170001, NP 4520, EFQM, 
EMAS, Etiqueta Ecológica da União Europeia, Normas UNE, ou outro 
sistema de certificação reconhecido ao nível nacional, da União Europeia, 
ou dos principais Países de proveniência da procura turística em apreço); 
(v.2) Capacitação e valorização técnica segundo referenciais internacionais 
e nacionais noutras áreas essenciais ao desenvolvimento de atividades 
turísticas como por exemplo: “IAPA - International Adventure Park 
Association”; “IRATA - International Rope Access Trade Association”; “Guias 
Profissionais e Internacionais de Canyoning” (CIC – Comissão Internacional 
de Canyoning), “Guias de Montanha/ Segurança em atividades ao Ar Livre”; 
(Outdoor Animator (ELSA), “Guias de Percursos Pedestres” (ERA) , etc. 
 
3. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária não são elegíveis 
quaisquer investimentos associados a “alojamento, restauração e 
similares”, mesmo que estejam eventualmente relacionados com as 
propostas de experiências de animação turística. 
 

4. Forma e limite dos 
apoios – Incentivo ao 

Investimento 

Nos termos previsto no n.º 2 do artigo 13.º do SI2E o apoio FEDER é 
apurado, com base no investimento elegível aprovado, através da aplicação 
de uma taxa base de 40% para os investimentos localizados em territórios 
de baixa densidade ou 30% para os investimentos localizados nos restantes 
territórios. 

À referida taxa base acrescem as seguintes majorações, até um máximo de 
10 pontos percentuais (pp): 

a) Projetos da tipologia prevista na alínea a) do artigo 6.º do SI2E: 0% pp; 

b) Projetos enquadrados nas prioridades relevantes para os territórios 
abrangidos neste AAC, nos seguintes termos: 
i) Projeto de Animação turística cuja proposta de inscrição no Plano Global 
de Ação do PROVERE Minho Inovação tenha merecido parecer favorável do 
Consórcio Minho INovação: 2,5 pp; 
ii) Projeto de Animação Turística onde esteja prevista Ação ou Ações que 
contribuam para atenuar o efeito de sazonalidade através do reforço da 
procura turística no período Outubro-Maio (evidenciada nomeadamente 
pela proposta de pacotes turísticos pré-contratualizados apresentados no 
dossier de candidatura direcionados ao período outubro-maio): 2,5 pp; 
iii) Projeto de Animação Turística onde esteja prevista Ação ou Ações de 
certificação ambiental ou de segurança dos respetivos serviços turísticos: 
2,5 pp; 
iv)  Projeto de Animação Turística onde esteja prevista Ação ou Ações de 
certificação de qualidade nacional ou internacional dos respetivos serviços 
turísticos: 2,5 pp. 
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pacotes turísticos do Alto Minho 

1. Critérios de 
elegibilidade dos 

beneficiários 

No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária são elegíveis candidaturas 
que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições: 
i) Serem apresentadas por agências de viagens e turismo registadas no 
Registo Nacional de Turismo (à data de submissão da candidatura) e 
localizadas no Alto Minho (com sede ou representação formal, à data de 
submissão da candidatura); 
ii) Serem apresentadas por micro ou pequenas empresas criadas há mais de 
dois anos (contabilizados até à data limite de submissão da candidatura). 
iii) As entidades beneficiárias deverão submeter, obrigatoriamente, em 
sede de candidatura elementos que permitam aferir, entre outros, da 
“Capacidade de financiamento” e da “Autonomia Financeira da empresa 
Pré-projeto”, nomeadamente, através da apresentação de “Balanço” (na 
aceção do SNC - Sistema de Normalização Contabilística) do último exercício 
económico. 

2. Critérios de 
elegibilidade das 

operações 

1. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária são elegíveis 
candidaturas que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições: 
i) Serem orientadas obrigatoriamente para a criação líquida de emprego 
através do incentivo à estruturação, desenvolvimento e a comercialização 
integrada de pacotes turísticos do Alto Minho (envolvendo, 
obrigatoriamente, em simultâneo, experiências turísticas no Vale do Minho 
e no Vale do Lima), estimulando a cooperação entre micro e pequenas 
empresas turísticas para organizar processos de trabalho conjunto e de 
partilha de instalações e serviços; 
ii) Cujos novos postos de trabalho criados no âmbito da candidatura 
estejam localizados na NUTS III Alto Minho; 
iii) Demonstrarem a respetiva viabilidade económica e financeira, através 
do EVEF-Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (Valor Atual Líquido 
(VAL) e Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) ≥0); 
iv) Apresentarem obrigatoriamente 3 orçamentos e/ou faturas pró-forma 
discriminados em detalhe e com preços unitários (no caso de obras de 
construção civil, mapas de quantidades e preços) para cada uma das 
despesas previstas na candidatura, salvo em casos excecionais que devem 
ser devidamente fundamentados pela entidade promotora. O montante 
que consta do orçamento da candidatura deve corresponder ao valor do 
orçamento / fatura pró-forma mais baixo, exceto em casos que devem ser 
devidamente fundamentados pela entidade promotora; 
v) Apresentarem evidências da submissão de todos os pedidos relacionados 
com os processos de licenciamento e autorizações de entidades 
competentes necessárias ao desenvolvimento do projeto (quando 
aplicável), devendo a aprovação dos referidos processos ser concluída até à 
data limite de assinatura do termo de aceitação; 
vi) Demonstrarem um rácio de autonomia financeira pré projeto, não 
inferior a 15%; (Para o cálculo da autonomia financeira será utilizado o 
balanço referente ao ano pré -projeto, ou um balanço intercalar posterior, 
certificado por um Revisor Oficial de Contas (ROC), reportado até à data da 
candidatura); 
O rácio de autonomia financeira é calculado através da seguinte fórmula, 
em que:  
AF=CPe/AT 
AF – Autonomia financeira da empresa; 
CPe – Capital próprio da empresa, incluindo os suprimentos desde que 
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estes venham a ser incorporados em capital próprio até à data da 
assinatura do termo de aceitação (o promotor deverá referir se pretende 
efetuar a incorporação dos suprimentos em capitais próprios, para efeitos 
de cálculo da autonomia financeira). 
AT – ativo total da empresa. 
 
2. Os projetos elegíveis no âmbito da presente Linha de Ação Prioritária 
consistirão no desenho, criação, promoção e comercialização de pacotes 
turísticos do Alto Minho, entendidos como a oferta de serviços básicos 
(como manutenção, transporte, alojamento, etc.) combinada com pelo 
menos duas das principais atividades de oferta turística do Alto Minho 
(natureza, náutica, enogastronomia, arte, património e cultura, etc) 
previamente programada e oferecida ao público ou projetada por 
solicitação do cliente, por um preço global.  
 
3. As propostas a integrar nos referidos pacotes turísticos do Alto Minho 
(envolvendo, obrigatoriamente, em simultâneo, experiências turísticas no 
Vale do Minho e no Vale do Lima) deverão também ser concretas e 
definidas em todos os seus elementos, incluindo os fornecedores dos bens 
ou serviços que componham o pacote turístico e o seu plano de promoção 
e comercialização. 
 
4. Os pacotes turísticos do Alto Minho a candidatar deverão ainda ter um 
caráter inovador e enquadrar-se em pelo menos um dos seguintes domínios 
temáticos: 
 
A) Produtos turísticos chave do Alto Minho, abrangendo, nomeadamente,  
 
i) Natureza, onde, o Alto Minho: 

➢ Integra no seu território marcado pela excelência ambiental, o único 
parque Nacional do País - Parque Nacional da Peneda Gerês, também 
Reserva Mundial da Biosfera, além das Paisagens Protegidas das Lagoas 
de Bertiandos e S. Pedro d’ Arcos, de Corno de Bico, do Parque Natural 
Litoral Norte, com cerca de 28% do território classificado como Rede 
NATURA 2000;  

➢ É a única NUT III de Portugal integralmente certificada com a Carta 
Europeia de Turismo Sustentável; 

➢ Possui atualmente uma rede de vias verdes cicláveis com a extensão total 
de 124 Km ao longo dos seus três eixos do Rio Minho, do Atlântico e do Rio 
Lima; 

➢ Possui um vasto conjunto de percursos pedestres de excelência ambiental; 
➢  Tem no seu território 59 operadores existentes na área da natureza, 

podendo ser praticadas pelo menos 11 tipologias de atividades de turismo 

de natureza. 

ii) Náutica, onde, o Alto Minho: 
➢ Tem 36 km de costa; 290 km de Grandes rios e 12 praias atlânticas 

distinguidas com galardão de "Qualidade de Ouro"; 
➢ Tem 8  equipamentos de apoio à náutica, de cariz público / associativo; 
➢ Tem no seu território 17 operadores marítimo-turísticos, podendo ser 

praticadas pelo menos 12 modalidades náuticas; 
 

iii) Património & Cultura, onde, o Alto Minho: 
➢ É a NUT III da Região Norte com mais Monumentos Nacionais 

classificados, num total de 52 imóveis classificados; 
➢ Integra os principais percursos do Caminho Português de Santiago, 1º 
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itinerário Cultural Europeu aprovado pelo Conselho da Europa; 
➢ Tem 10 Centros Históricos de excelência arquitetónica e patrimonial; 
➢ Tem um riquíssimo conjunto de manifestações culturais em vias de 

classificação como património imaterial (romarias, folclore, tradições); 
➢ Promove anualmente mais de 500 eventos de cariz turístico, cultural e de 

animação económica; 
 
iv) Sabores, onde, o Alto Minho: 

➢ Tem uma notável tradição enogastronómica baseada quer nos seus vinhos 
verdes de excelência (Alvarinho, Loureiro e Vinhão), quer em múltiplos 
pratos confecionados a partir dos principais recursos do território; 

➢ Tem 8 restaurantes referenciados no guia Michellin; 
➢ Tem 240 restaurantes aderentes aos Fins de Semana Gastronómicos; 
➢ Tem 124 restaurantes aderentes à iniciativa de inovação gastronómica 

PROVE/TASTE Alto Minho; 
➢ É a região, a nível nacional, com mais alimentos incluídos na “Arca de 

sabores” do movimento Slow Food (broa de milho, laranja de Ermelo, o 
feijão tarreste e a carne Cachena da Peneda), com 4 dos 8 produtos 
agroalimentares portugueses que constam dessa lista; 

➢ No Alto Minho o Fumeiro de Melgaço tem quatro produtos certificados 
com Indicação Geográfica Protegida (IGP), nomeadamente o Presunto de 
Melgaço, o Salpicão, a Chouriça de Carne e a Chouriça de Sangue; 

➢ Tem cerca de 80 produtos referenciados com a marca 100% Alto Minho e 
30 produtos aderentes à marca Portugal Sou Eu 

 
B) Produtos destinados à criação de oferta de turismo familiar, composto 
por famílias com crianças menores de 14 anos. Nas propostas deverão ser 
incluídos alojamentos que ofereçam quartos familiares, bem como almoços 
que prevejam os menús infantis e atividades adaptadas a estes públicos 
alvo. Podem igualmente ser considerados nos pacotes turísticos campings 
ou albergues juvenis, sempre que ofereçam unidades de alojamento 
pensadas especificamente para famílias, conjuntamente com um programa 
de lazer adequado a essa procura. 
 
C) Produtos destinados à criação de oferta para o turismo sénior. A oferta 
deve compreender produtos orientados especificamente para públicos alvo 
com idade a partir de 55 anos. Neste caso, os programas deverão assim ter 
por foco principal viagens individuais, de casais ou de grupos, com carácter 
diferenciador. 
 
D) Produtos destinados à geração de uma oferta distintiva que se 
enquadre no conceito “O que fazer quando chove no Alto Minho”, 
envolvendo propostas de promoção da realização de atividades turísticas 
que se possam levar a cabo em épocas de frequente inclemência 
meteorológica no Alto Minho. O sentido desta linha promocional é oferecer 
aos turistas que visitam o Alto Minho um conjunto de produtos e opções 
que tornem o destino atrativo em épocas de frequência elevada de 
inclemências climatológicas (por exemplo, turismo de compras...). 
 
E) Criação de rotas ou produtos turísticos inovadores e de descoberta de 
novos nichos de mercado. Oferta integral de alojamentos e serviços de 
manutenção, guias ou folhetos para a oferta de serviços turísticos 
combinados que possibilitem o percurso de rotas ou produtos turísticos e 
de descoberta de novos nichos de mercado no Alto Minho que tenham um 
carácter altamente diferenciador da oferta existente (por exemplo, 
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atividades de turismo ornitológico, de visualização noturna dos céus, de 
atividades de turismo desportivo não convencionais, de aventura, de 
degustação gastronómica em rotas especialmente preparadas, de 
cicloturismo, de turismo industrial, etc). 
 
F) Produtos que se desenvolvam e valorizem turisticamente os centros 
históricos do Alto Minho. Criação de ofertas especiais de carácter temático, 
como por exemplo fins-de-semana gastronómicos, semana musical com 
concertos em direto, cursos de diversa índole (enologia, gastronomia, 
idiomas, artesanato...), mês do teatro, da magia, encontros literários, 
turismo de compras, degustação de produtos locais, ecológicos, queijos e 
vinhos, etc. 
 
G) Produtos baseados na criação de fins-de-semana, pontes ou outros 
períodos temporários de carácter temático 
 
 

3. Regras e limites à 
elegibilidade das 

despesas 

1. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária, as despesas das alíneas 
g) a j) do referido nº 1 encontram-se sujeitas aos limites seguintes, 
calculados em função do investimento total: 

– no âmbito da alínea g): até 50% para material circulante; 

 – no âmbito da alínea h): até 75% para estudos, diagnósticos, 
auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de 
engenharia; 

– no âmbito da alínea i): até 20% para obras de remodelação ou 
adaptação; 

– no âmbito da alínea j): até 15% para participação em feiras e 
exposições no estrangeiro. 

 
2. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária, o investimento elegível 
proposto para cada candidatura deverá situar-se obrigatoriamente entre os 
10.000 euros e os 70.000 euros, devendo os respetivos pacotes turísticos 
propostos abranger, também, simultaneamente, os territórios do Vale do 
Minho e do Vale do Lima (cfr Mapa do Vale do Minho e Vale do Lima em 
Anexo VI.2 do Aviso); 
 
3. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária são elegíveis despesas 
associadas à Estruturação, desenvolvimento e comercialização integrada de 
pacotes turísticos do Alto Minho, abrangendo, nomeadamente: 
 
i) Edição de folhetos e/ou outros suportes para a promoção e difusão dos 
pacotes turísticos candidatados (material publicitário, merchandising, 
inserções publicitárias, tradução de suportes promocionais, …); 
 
ii) Custos relacionados com a organização de jornadas e realização de 
campanhas de promoção específicas dos pacotes e serviços turísticos 
candidatados (publicidade em meios de comunicação convencionais, 
internet, revistas especializadas...); 
 
iii) Ações de promoção e familiarização direta e inversa relativos aos 
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pacotes e serviços turísticos candidatados (gastos de viagens, de gestão, 
alojamentos, manutenção, transportes, entrega de materiais 
promocionais…); 
 
iv) Desenvolvimento das TIC na gestão, promoção e comercialização dos 
pacotes turísticos candidatados (por exemplo, ferramentas ou aplicações 
para a promoção ou venda on line dos pacotes turísticos em sítios web 
próprios ou de terceiros, publicidade e posicionamento on line específicos 
para os pacotes turísticos, etc); 
 
ix) Despesas relacionadas com a obtenção ou manutenção de certificação 
nacional ou internacionalmente reconhecida de qualidade ou segurança 
dos serviços da entidade promotora, bem como dos principais serviços 
integrados nos pacotes turísticos candidatados (incluindo nos domínios de 
segurança, ou de natureza ambiental ou energética), salientando-se, a título 
de exemplo: (ix.1) certificações como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 170001, 
EFQM, EMAS, Etiqueta Ecológica da União Europeia, Normas UNE, ou outro 
sistema de certificação reconhecido ao nível nacional, da União Europeia, 
ou dos principais Países de proveniência da procura turística em apreço); 
(ix.2) Capacitação de valorização técnica segundo referenciais 
internacionais e nacionais noutras áreas essenciais ao desenvolvimento de 
atividades turísticas como por exemplo: “IAPA - International Adventure 
Park Association”; “IRATA - International Rope Access Trade Association”; 
“Guias Profissionais e Internacionais de Canyoning” (CIC – Comissão 
Internacional de Canyoning), “Guias de Montanha/ Segurança em 
atividades ao Ar Livre”; (Outdoor Animator (ELSA), “Guias de Percursos 
Pedestres” (ERA) , etc.; 
 
x) Aquisição por parte da entidade promotora de material circulante de 
apoio à dinamização do pacote turístico proposto; 
 
xi) Assistências técnicas de apoio ao desenho, criação, promoção e 
comercialização dos pacotes turísticos. 
 
4. No âmbito da presente Linha de Ação Prioritária não são elegíveis 
investimentos em infraestruturas ou equipamentos associados a 
“alojamento, restauração e similares”, mesmo que estejam eventualmente 
relacionados com as propostas de pacotes turísticos. 

4. Forma e limite dos 
apoios – Incentivo ao 

Investimento 

Nos termos previsto no n.º 2 do artigo 13.º do SI2E o apoio FEDER é 
apurado, com base no investimento elegível aprovado, através da aplicação 
de uma taxa base de 40% para os investimentos localizados em territórios 
de baixa densidade ou 30% para os investimentos localizados nos restantes 
territórios. 

À referida taxa base acrescem as seguintes majorações, até um máximo de 
10 pontos percentuais (pp): 

a) Projetos da tipologia prevista na alínea a) do artigo 6.º do SI2E: 0% pp; 

b) Projetos enquadrados nas prioridades relevantes para os territórios 
abrangidos neste AAC, nos seguintes termos: 

i) Projeto de Animação turística cuja proposta de inscrição no Plano 
Global de Ação do PROVERE Minho Inovação tenha merecido 



 
 
 
 

Linha de Ação B. Estruturação, desenvolvimento e comercialização integrada de 
pacotes turísticos do Alto Minho 

parecer favorável do Consórcio Minho INovação: 2,5 pp; 
ii) Projeto de Pacote Turístico onde esteja prevista Ação ou Ações 
que contribuam para atenuar o efeito de sazonalidade através do 
reforço da procura turística no período Outubro-Maio (evidenciada 
nomeadamente pela proposta de pacotes turísticos pré-
contratualizados apresentados no dossier de candidatura 
direcionados ao período outubro-maio): 2,5 pp; 
iii) Projeto de Pacote Turístico onde esteja prevista Ação ou Ações 
de certificação ambiental ou de segurança dos respetivos serviços 
turísticos: 2,5 pp; 
iv) Projeto de Pacote Turístico onde esteja prevista Ação ou Ações 
de certificação de qualidade dos respetivos serviços turísticos: 2,5 
pp. 

 

 

 


