
CIRCULAR

N/REFª: 91/2017DATA: 27/10/2017
Assunto: Linha de Apoio à Sustentabilidade

Exmos. Senhores,
O Despacho Normativo n.º 18/2017 de 24 de Outubro - Diário da República, 2ª série - N.º205/2017, vem criar a Linha de Apoio à Sustentabilidade, através da qual se pretende daralgumas respostas aos objectivos traçados na Estratégia1 definida para o Turismo para apróxima década, tendo como objecto o apoio a iniciativas e projectos que promovam asustentabilidade social e ambiental no turismo.
De referir que, no âmbito do Despacho Normativo n.º 9/2016, de 20 de Outubro de 2016 –Diário da República, 2ª série - N.º 208, de 28 de Outubro de 2016, que criou o Programa

Valorizar, é já preconizada a criação de linhas de apoio, leia-se linhas de financiamentosespecíficas, nos moldes em que a linha, referida em epígrafe, é concebida.
Relativamente às iniciativas e projectos susceptíveis de enquadramento nesta linha deapoio, de destacar o referido na alínea b) do n.º1 do artigo 2.º - Objecto: “ Iniciativas e

projectos que visem a dinamização económica dos espaços urbanos, através do apoio à

valorização, requalificação e inovação do comércio de proximidade e dos mercados,

incluindo a qualificação dos recursos humanos;”
1 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de Setembro



Importa, ainda, salientar que, poderão ser promotores destas iniciativas e projectos deacordo com a alínea b) do artigo 4.º - Promotores: “Associações de comércio…”; e deacordo com a alínea c) do mesmo artigo: “ Empresas de qualquer dimensão e natureza,

que se proponham desenvolver projectos no âmbito da tipologia prevista na alínea b) do n.º1

do artigo 2.º do presente diploma.”No artigo 5.º encontra-se informação relativa à Intensidade, natureza e limite do apoiofinanceiro, e no artigo 6.º sobre as Condições de incentivo reembolsável.
Esta Linha de apoio estará disponível até 31 de Dezembro de 2018.Encontra-se, em anexo, o referido Despacho Normativo.
Com os melhores cumprimentos,

Ana VieiraSecretária-Geral








