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 Entidades públicas, incluindo aquelas em cuja gestão as entidades da administração 

central do Estado, regional e local tenham posição dominante

 Micro, pequenas ou médias empresas

 Outras entidades privadas, nomeadamente de natureza associativas


Beneficiários

Objetivos e 
Prioridades  Financiamento de projetos assentes em modelos 

de desenvolvimento em rede, que reforcem a 

atratividade dos territórios e que lhes 

acrescentem valor através da regeneração dos 

respetivos recursos, desenvolvam produtos ou 

segmentos inovadores para o território onde se 

instalam e deem resposta às necessidades e 

interesses de uma procura de maior valor 

acrescentado.

84,82%Taxa de aprovação da Scope 
Invest


no âmbito do Portugal 2020

LINHA REGENERAR 
TERRITÓRIOS | PRR



Tipologias de 
Projetos

- 

 Recuperação/reativação de recursos turísticos 

existentes

 Desenvolvimento de produtos inovadores

 Resposta às necessidades de uma procura de maior 

valor acrescentado

 Assentes em rede




 Cultural e patrimonial; industrial; literário; religioso; de 

saúde e bem estar; militar e de natureza


- : rotas supramunicipais integradas 

nas vias principais de rotas internacionais


- : Caminhos de Santiago (certificados ou 

em vias de ser) e Caminhos de Fátima (reconhecidos pelo 

Centro Nacional de Cultura 




Reforcem a atratividade turística das regiões e lhes 

acrescente valor através:

- Foco nos produtos:

Ciclovias ou ecovias

Caminhos de Fé

Taxa de 
Financiamento

- - - Incentivo não Reembolsável


Taxa base de 30% + majorações (cumuláveis):

 20% se em territórios de baixa densidade e projetos 

transfronteiriços

 20% se integrarem Estratégias de Eficiência 

Coletiva


Limite máximo de apoio:

  300.000 euros não reembolsável por entidade 

(entidades públicas)

 150.000 euros, 50% reembolsável/50% não 

reembolsável por entidade (empresas)





Despesas 
elegíveis
- Estudos, projetos e assistência técnica, bem 

como fiscalização externa da execução dos 

investimentos, até ao limite de 10% do valor total 

das despesas elegíveis;


- Obras de construção e de adaptação;


- Aquisição de bens e equipamentos;


- Aquisição de sistemas de informação, software 

e equipamentos informáticos para obtenção de 

dados analíticos;


- Implementação de plataformas para aumentar 

a interação e conexão colaborativa;


- Intervenções para incremento da 

acessibilidade física e comunicacional para 

todos;


- Ações de marketing que visem a 

comercialização da oferta;


- Obtenção de certificação na área da 

sustentabilidade, tais como a ISO 14001, Rótulo 

Ecológico da União Europeia, Green Key ou EMAS 

— Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria;


- Serviços de consultoria especializada para a 

definição da estratégia de sustentabilidade a 

implementar;


- Intervenção de revisores oficiais de contas ou 

contabilistas certificados externos.
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