Exemplo de Investimentos
Programa Adaptar Turismo
Despacho Normativo n.º 24/2021
A) CUSTOS COM A
REQUALIFICAÇÃO,
MODERNIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DOS
ESPAÇOS EXISTENTES

Requalificação da zona da cozinha, através da realização de

despesas com construção civil ou aquisição de equipamentos;
Modernização de espaços comuns ou zonas de refeições, através
da aquisição de mobiliário e equipamentos, incluindo sensores de
iluminação e portas automáticas;

Requalificação do espaço existente através da realização de
pequenos investimentos como pinturas, substituição de
pavimentos ou instalação elétrica;

Instalação de uma esplanada junto ao estabelecimento;
Requalificação de uma esplanada através da colocação de

mobiliário, colocação de floreiras ou sistemas de aquecimento;
Ampliação do espaço do estabelecimento.

B) AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE
PAGAMENTO
AUTOMÁTICO,
INCLUINDO SISTEMAS
DE SELF -CHECK -IN E
SELF -CHECK -OUT

Equipamento para suporte a pagamento sem fios usando
werables ou smartphones;

Terminais de pagamento automático, preferencialmente aqueles
que aceitam pagamentos efetuados com cartões com tecnologia
contactless;

Quiosques digitais para pagamento automático

(preferencialmente por contactless) para colocação no
estabelecimento;

Tablets para suporte a pagamento eletrónico, incluindo para
leitura ótica de códigos para pagamento;
Aquisição de quiosque self-service;
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C) DOMICILIAÇÃO DE
APLICAÇÕES/SOFTWARE
ADESÃO INICIAL A
PLATAFORMAS DE
COMÉRCIO ELETRÓNICO;
SUBSCRIÇÃO INICIAL DE
APLICAÇÕES EM
REGIMES DE SOFTWARE
AS A SERVICE; CRIAÇÃO
DE WEBSITE/LOJA
ONLINE/APP

Subscrição inicial de aplicações em regimes de «software as a

service», como é o caso de um sistema de CRM (tecnologia focada
no relacionamento com o cliente), ou um sistema de ERP (sistema
de gestão empresarial);

Criação de website/loja online/app justificada pela necessidade

de adaptar o modelo de negócio atual ao contexto pós-COVID-19;
Custos de adesão e subscrição de plataformas de entrega de
refeições ao domicílio;

Desenvolvimento de novos conteúdos e funcionalidades no
website da empresa;

Adesão a marketplaces relacionados com serviços turísticos;
Registo de apps e sites criados no contexto em motores de busca
ou plataformas (ex: Facebook ads, Google ads, etc).

Para mais informações sobre o Programa Adaptar ou para uma análise de elegibilidade
gratuita entre em contacto com os nossos consultores:
+351 266 011 614
geral@skilltech.pt

