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GUIAS PRÁTICOS | PROJETO ESPALHA TALENTOS

O projeto Espalha Talentos / Spread Talents, dinamizado pela Fundação da Juventude, 
constitui uma ação coletiva para a implementação de um processo colaborativo para 
a internacionalização de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e 
Criativas.

No âmbito deste projeto, os guias Tendências de Mercado | Creative Biztrends preten-
dem compilar e disseminar tendências e conhecimento sobre o sector cultural e criativo, 
em torno dos seguintes tópicos: I. Novos media e conteúdos digitais; II. Indústria, serviços, 
produtos e bens de consumo; III. Cultura, património e turismo; e IV. Produção e promoção 
cultural e criativa.

O guia III. Cultura, Património e Turismo apresenta uma análise do contexto económi-
co nacional e de tendências internacionais para os subsectores culturais e criativos que 
integram atividades de valorização económica de recursos e ativos patrimoniais mate-
riais e imateriais, preservação e dinamização do património, eventos e tecnologias para 
o turismo. A agregação de atividades compilada neste guia, cuja temática decorre da 
Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, integra Arquitetura, Património e Arqui-
vos e Turismo, considerando que estes domínios de atividade concorrem para um desen-
volvimento sustentável e inteligente, nomeadamente através do impacto que produzem 
ao nível do turismo cultural, da sensibilização para o património cultural e natural, numa 
lógica de sustentabilidade ambiental, social e económica.
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III. CULTURA, PATRIMÓNIO E TURISMO 
O Setor Cultural e Criativo (SCC) produz retorno económico direto e indireto muito sig-
ni�cativo relacionado com atividades ligadas ao turismo, à dinamização dos territórios, 
dos seus recursos e ativos patrimoniais materiais e imateriais. Por outro lado, subsectores 
como património, as artes performativas e visuais, a moda, o design, cinema e animação, 
entre outros, aumentam consideravelmente a atratividade dos destinos e a interação 
com os visitantes. Assim, o SCC constitui-se como um relevante ativo estratégico para as 
economias locais, em particular na sua relação com o produto turismo cultural e criativo.

O guia III. Cultura, Património e Turismo apresenta uma caracterização de atividades 
que integram os domínios Arquitetura, Património e Arquivos e Turismo, e explora novas 
perspetivas sobre estas áreas, com o objetivo de contribuir para capacitação de jovens 
talentos e para a a�rmação deste subsector em termos de criação de emprego e como 
contributo para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios.
A informação apresentada tem por base: dados estatísticos das atividades económicas 
do Instituto Nacional de Estatísticas (Estatísticas da Cultura 2019 e Conta Satélite do Tu-
rismo); relatórios de estruturas o�ciais europeias e recorre a estudos de benchmark, apre-
sentando tendências globais no âmbito da valorização económica de recursos e ativos 
patrimoniais materiais e imateriais (ao nível da preservação do património, eventos e de-
senvolvimento de tecnologias aplicadas ao setor do turismo).
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CARACTERIZAÇÃO DOS SUBSECTORES: 
CONTEXTO NACIONAL E EUROPEU
ARQUITETURA1

O SECTOR DA ARQUITETURA ESTÁ A CRESCER EM PORTUGAL, 
EMBORA COM DISTRIBUIÇÃO DESIGUAL ENTRE REGIÕES

1 De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE, Euro-
pean Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui a seguinte classe da CAE-Rev.3: 7111 - Atividades de 
arquitetura
2 Inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3:1811, 1812, 1813, 1814,1820,3212, 3220, 4761, 4762, 4763, 5811, 5813, 5814, 5821, 5911, 5912, 5913, 
5914, 5920, 6010, 6020, 6391, 7111, 7311, 7410, 7420, 7430, 7722, 8552, 9001, 9002, 9003, 9004, 9101,9102 e 9103.
3 2018

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

(2015-2019)

Nº de Empresas: 9 223 | +14%
Peso da Arquitetura o nº de empresas do 
setor creativo2: 14% 
Nº de Colaboradores: 13 8713

Peso da Arquitetura no emprego criativo: 12%

• Na UE existem mais de 300 000 empresas de arquitetura, empregando aproximadamente 
612.000 trabalhadores 

As atividades de Arquitetura concentram-se na 
Área Metropolitana de Lisboa (39% do nº de 
empresas e 50% do volume de negócios) e na 
Região Norte (31% do nº de empresas e 30% do 
volume de negócios), tendo o restante territó-
rio pouco peso no sector.
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A ARQUITETURA REGISTOU UM CRESCIMENTO NOTÁVEL EM 
VOLUME DE NEGÓCIOS 

PRESENÇA POUCO RELEVANTE NO 
COMÉRCIO INTERNACIONAL

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

(2015-2019)

Volume de Negócios: 532 876M€| +67%
Volume de Negócios do SCC: 8% 
VAB: 256 969M€| +82%
VAB do SCC: 10% Exportações: 955M€

Exportações do SCC: 0,5% 
Importações: 3 871M€
Importações do SCC: 0,9%• O valor acrescentado pelo subsector da 

Arquitetura na UE cresceu 6% entre 2013 e 
2017, atingindo 27,8 mil milhões de euros em 
2017. 
• Novas ferramentas digitais, como RV, 
tornam-se parte integrante não só de 
apresentação do projeto, mas também 
do processo de desenho, resultando 
em potencial inovador e ganhos de 
produtividade. 
• Impressão 3D, automação e IA criam 
também novas oportunidades para 
o desenvolvimento dos projetos e da 
prototipagem.

No comércio internacional a Arquitetura gera 
apenas 0,5% do valor das exportações de 
todo o SCC em Portugal, particularmente 
através de Plantas e Desenhos de Arquitetura.

Apesar do prestígio internacional dos 
grandes nomes da arquitetura portuguesa, 
o setor apresenta reduzidos índices de 
internacionalização e exportação
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O subsector alinha-se com o Pacto 
Ecológico Europeu / European Green Deal, 
respondendo à tendência de redução do 
impacto ambiental dos edifícios, através 
de usos mais e�cientes e ecológicos de 
materiais, energias e assegurando uma 
relação plena com a paisagem.

Coletivamente, os edifícios na UE são responsáveis 
por 40% do consumo de energia e 36% das 
emissões de gases com efeito de estufa, resultando 
principalmente da construção, utilização, 
renovação e demolição.

Adotam-se soluções ecológicas para melhorar 
a eciência energética, através da utilização de 
fontes de energia renováveis e iluminação LED.  A 
redução do consumo de água e o uso de materiais 
locais e sustentáveis (madeira e estruturas de 
bambu, materiais reciclados) constituem, também, 
práticas em curso.

A renovação, reabilitação e refuncionalização 
de edifícios (por exemplo património industrial) é 
também uma solução explorada por escritórios 
de arquitetura em colaboração com autoridades 
locais.

PATRIMÓNIO E ARQUIVOS4

PATRIMÓNIO E ARQUIVOS REVELAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE 
EM PORTUGAL E NA EUROPA

4 De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE, Euro-
pean Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3: 9102 - Atividades 
dos museus; 9103 - Atividades dos sítios e monumentos históricos; 9101 - Atividades das bibliotecas e arquivos
5 Inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3:1811, 1812, 1813, 1814,1820,3212, 3220, 4761, 4762, 4763, 5811, 5813, 5814, 5821, 5911, 5912, 5913, 
5914, 5920, 6010, 6020, 6391, 7111, 7311, 7410, 7420, 7430, 7722, 8552, 9001, 9002, 9003, 9004, 9101,9102 e 9103.
6 2018

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)

(2015-2019)

Nº de Empresas: 222 | +47%
Peso do nº de Empresas do SCC5: 0,3% 
Nº de Colaboradores: 1 1446

Peso da Emprego no SCC: 1%

Com uma forte assimetria e centralização, a 
Área Metropolitana de Lisboa concentra 41% 
de empresas desta área de atividades seguida 
do Centro (26%) e da Região Norte (18%).
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• Em toda a UE, em 2017, o subsector Património e Arquivos empregava 162.985 pessoas em 15.111 
empresas, traduzindo um aumento respetivo de 3,2% e 2,2% desde 2013.

• Estruturas locais ao nível europeu estão a diversi�car o investimento nos seus recursos do 
património cultural para aumentar a atratividade territorial.

• A intensi�cação dos processos de certi�cação de Património Material e Imaterial pela UNESCO 
suporta-se na necessidade de preservação dos recursos e, também, na valorização, notoriedade 
e incremento da atração turística que advém do processo.

TURISMO 2027
Conservar, valorizar e usufruir o 
património histórico-cultural constitui uma 
linha de ação do Turismo 2027, associada ao 
eixo prioritário de valorizar o território.

Entre 2014-2020, cerca de 4,7 mil milhões de euros 
do FEDER foram aplicados em investimentos no 
património cultural, a �m de apoiar a criação de 
emprego, aumentar a atratividade territorial e o 
desenvolvimento regional (CE, 2020). 

VALOR ECONÓMICO GERADO PELO PATRIMÓNIO ESTÁ RELACIONADO COM AS 
ATIVIDADES QUE AUMENTAM ATRATIVIDADE REGIONAL E INTERESSE TURÍSTICO

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)
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Na Europa, mais de 90 regiões incluíram 
Cultura e Património cultural na sua 
Estratégia de Especialização Inteligente.
European Structural and Investment Fund

O subsector do Património Cultural deve 
continuar a demonstrar o seu contributo 
para o desenvolvimento socioeconómico 
sustentável, nomeadamente por via 
da criação de parcerias com outros 
sectores, como a saúde, educação, ciência, 
tecnologia e meio ambiente.
Europa Nostra, Challenges and Opportunities 
for Cultural Heritage, 2020.

(2015-2019)

Volume de Negócios: 49 075M€| +43%
Volume de Negócios do SCC: 1% 
VAB: 17 681M€| +25%
VAB do SCC: 1%

O valor gerado pelo subsector advém, 
sobretudo, da atividade de sítios e 
monumentos históricos (+82% de empresas e 
+61% de negócios, respetivamente).

Em 2020, museus em regiões turísticas registaram uma perda de renda de 75-80% devido ao 
con�namento obrigatório.7

• Além de seu valor cultural e social, o património cultural (material e imaterial) impulsiona o 
desenvolvimento territorial e a criação de emprego em diversos sectores, em particular, no 
turismo.

• O património cultural material é responsável por 28,5% do impacto económico do sector total 
do turismo na Europa (47 510 milhões de euros de volume de negócios e 20 507 milhões de euros de 
contribuição para o VAB (EPSON, 2019). 8

7 Europa Nostra, Challenges and Opportunities for Cultural Heritage, 2020
8 The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource (2019)

INVESTIMENTO CRESCENTE NO PATRIMÓNIO CULTURAL

• A despesa pública europeia com o subsector 
do património está estimada em 447,9 milhões 
de euros, sendo o valor da intervenção não 
governamental de 171,2 milhões de euros

• Grande parte do investimento concentra-
se na proteção e reutilização de locais 
históricos, no entanto começa a veri�car-
se alguma diversi�cação de investimento, 
nomeadamente na criação se serviços 
digitais e e-cultura.

European Structural and Investment Fund data
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Os investimentos em restauro e preservação 
do património integram a estratégia de 
apoios do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), que considera linhas de 
�nanciamento especi�cas para a valorização 

turística destes recursos. De 2014 a 2018, por 
exemplo, mais de 5 bilhões de euros foram 
investidos em projetos patrimoniais no âmbito 
do FEDER.

A plataforma europeia para o património 
Europeana permite atualmente o acesso a 
mais de 58 milhões de registos de património 
cultural digitalizados integrados em cerca 
de 3 600 instituições e organizações culturais 
e organiza iniciativas de capacitação 
relacionadas com competências digitais.

NATUREZA DO SUBSECTOR MUITO DEPENDENTE DA EXPERIÊNCIA PRESENCIAL 

Exportações: 1 641M€
Exportações do SCC: 0,8% 
Importações: 2 112M€
Importações do SCC: 0,5%

Em Portugal, o Património tem uma presença 
residual no comércio internacional, estando 
o seu contributo para a balança comercial 
relacionado com o comércio de Antiguidades.

Em 2020, o empréstimo ou intercâmbio de 
obras de arte entre museus foi totalmente 
suspenso com o con�namento, traduzindo 
uma diminuição de exposições internacionais 
e europeias.

• A disponibilização de conteúdo digital 
pode gerar fontes de receita adicionais 
para património e instituições, no entanto, 
apenas os maiores museus e estruturas 
patrimoniais têm a capacidade de utilizar 
adequadamente as tecnologias disponíveis.

No âmbito da Criatividade, Tecnologia e Inovação, o plano “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 
Económica de Portugal 2020-3030”, propõe diversas iniciativas aplicadas ao Património: • Criação de um 
Laboratório em Rede (a partir dos já existentes em Portugal) para a investigação dedicada à valorização do 
património cultural;  • Criação de um programa para �nanciamento de digitalização de conteúdos e 
obras de arte e de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o património cultural (3D, realidade 
virtual), numa articulação entre instituições culturais (arquivo nacional sonoro, museus e monumentos,) 
empresas tecnológicas e Centros Tecnológicos e de Investigação, entre outras.
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PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO: CARACTERIZAÇÃO E AFLUÊNCIA 
TURÍSTICA

(Retirados da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

Com base no Inquérito do INE (2018) aos 
Museus (a um total de 431 museus com pelo 
menos uma sala de exposição), regista-se:

_ 19,8 milhões de bens de acervo 
_ 19,5 milhões de visitantes

• Museus de Arte predominam (20,6%), 
no entanto, 
• Bens Artísticos e Históricos constituem 
tipologia de acervo pouco expressiva (10,5%).

• A prevalência de acervos bibliográ�cos e 
arquivísticos (34,4%) constitui uma margem 
signi�cativa para processos de digitalização.

• A fraca presença de acervos Etnográ�cos 
e Antropológicos poderão sugerir uma 
representatividade frágil do património 
cultural imaterial.

• Grande disparidade na distribuição regional 
de coleções e acervos museológicos: A Área 
Metropolitana de Lisboa concentra 70,2% dos 
mesmos.
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• Na Europa ocidental, 94,6% dos museus e locais históricos encerraram devido o con�namento 
obrigatório de 2020, sendo a circulação interna e o turismo a primeira fonte de receitas para este 
subsetor. 

• Face ao encerramento por con�namento, a maioria dos museus (80%) e instituições 
patrimoniais (83%) aumentaram a presença online (comunicação em redes sociais, visitas virtuais 
e exposições online).

(Retirados da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

(Retirados da publicação “Estatística da Cultura 2019” – INE, Edição 2020)

Evidencia-se o crescimento 
gradual do número de visitantes 
a museus na última década, 
com os visitantes estrangeiros a 
representarem 48% das visitas 
em 2018.

Por outro lado, a visita de 
estrangeiros nos museus 
é superior à média de 
portugueses na Madeira 
(63,2%), no Algarve (66,9%) e na 
Área Metropolitana de Lisboa 
(57,3%), correspondendo aos 
destinos de natureza mais 
turística.

O Horizon Europe – o próximo programa-quadro de investigação e inovação –  �nanciará  investigação 
sobre as questões relacionadas com o património cultural, prevendo-se a integração de um núcleo de 
pesquisa para ‘Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva’.

NÚMERO DE VISITANTES DE MUSEUS, TOTAL E ESTRTANGEIROS, 2012-2018

TOTAL DE VISITANTES ESTRAGEIROS DE MUSEUS, POR NUTS II (%), 2018
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TURISMO9

IMPORTÂNCIA DO TURISMO NA ECONOMIA EM PORTUGAL E A SUA 
LIGAÇÃO AO SCC

9 Conta Satélite do Turismo. Setor não incluído nas estatísticas do SCC em Portugal, do INE.
10 Emprego nas Atividades Caraterísticas do Turismo - Valor (ETC) - 2018

(2016-2019)

Nº de Colaboradores10: 444 117 | +17%
Emprego na economia: 9,7%

Em 2021, o Registo Nacional do Turismo de 
Portugal integra:
_ 94 997 Alojamentos Locais
_ 4 770 Empreendimentos Turísticos
_ 2 559 Agências de Viagens e Turismo
_ 8 811 Agentes de Animação Turística

• Apesar de não ser considerado SCC, a indústria do Turismo é fortemente dependente e 
ancorada no restante SCC. Subsectores como o design, a moda, eventos, oferta cultural e 
património, aumentam a atratividade dos destinos e a interação com os visitantes

• A cultura é uma das principais motivações do turismo na Europa: estima-se que o turismo 
cultural represente 40% de todo o turismo europeu (OMC).

O Turismo Cultural baseia-se na economia 
da experiência e no capital simbólico 
presente no património local, nos eventos 
e na oferta cultural, na gastronomia e num 
conjunto de outras atrações de dimensão 
imaterial presentes no destino.

Durante o Ano Europeu do Património Cultural 
2018, foram organizados mais de 23 000 
eventos em torno da temática, atingindo 
cerca de 12,8 milhões de participantes, 
evidenciando o impacto que o património 
cultural e a sua dinamização pode ter no 
desenvolvimento económico das regiões 
(Comissão Europeia, 2019) 

Na relação Eventos–Turismo, em Edimburgo, 
uma colaboração intersetorial entre os festivais 
locais e o setor de turismo apela aos públicos 
¡delizados dos festivais para regressarem à 
região após o período pandémico.
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O CRESCIMENTO ESTÁVEL DO TURISMO 
INTERROMPIDO PELA PANDEMIA 

EVIDÊNCIA DO CRESCIMENTO 
TURÍSTICO E PRINCIPAIS MERCADOS

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da 
Cultura 2019)

(Retirado da publicação “Estatística da Cultura 2019” – 
INE, Edição 2020

(2016-2019)

VAB: 15 635,3 M€ | +41%
VAB na economia: 8,5% 
Volume de egócios: 32 776 M€ | +39%
Volume de Negócios no PIB: 1%

Como resultado da pandemia Covid-19, o 
Banco de Portugal reportou que 2020 apre-
sentou um saldo da Balança Turística 62,2 
milhões de euros inferior a 201911.

(2016-2019)

Exportações12: 19 904 M€ | +34%
Peso do Turismo nas Exportações: 22,3% 
Mercados Principais: França, Reino-Unido, 
Espanha e Alemanha
Importações12: 5 353M€ | +27%

O volume de negócios proveniente do acolhi-
mento de turistas estrangeiros tem sido subs-
tancialmente mais relevante do que o turismo 
interno.

• Além dos gastos diretos na oferta cultural 
e atrativos patrimoniais, o SCC contribui 
fortemente para o desenvolvimento regional, 
através dos gastos turísticos complementares 
à estadia na economia local.

• “Promover a regeneração urbana das 
cidades, regiões e o desenvolvimento turístico 
sustentável dos territórios e destinos” é uma 
linha de ação da Estratégia Turismo 2027 do 
Turismo de Portugal.

• Em resposta às restrições de mobilidade 
impostas pela pandemia COVID-1, museus 
e teatros experimentam novas maneiras 
de interagir com os visitantes, através de 
plataformas e presença online, na tentativa 
de continuar a relacionar-se com as suas 
audiências e encontrar novas possibilidades 
de monetização.

• O Tourism Explorers é um programa nacional 
de criação e aceleração de startups, em 
parceria com o Turismo de Portugal, no âmbito 
do Programa FIT – Fostering Innovation in 
Tourism

11 O Turismo em Números, TravelBI, Turismo de Portugal
12 Despesa do Turismo Recetor, 2018 – Conta Satélite do Turismo
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A digitalização desempenha um papel fundamental na preservação do património, em formatos que 
o permitam disponibilizar online. Por outro lado, ao criar o registo digital de ativos culturais é possível 
gerar novas leituras, melhorar os processos de receção por parte dos públicos e audiências e incre-
mentar a sua disseminação e distribuição. 
Os museus, as bibliotecas e os arquivos disponibilizam, cada vez mais, as suas coleções digitalmente, 
gerando novas possibilidades de apresentação, receção e distribuição:

NOVAS FERRAMENTAS DIGITAIS DE CONCEÇÃO E APRESENTAÇÃO 
DE CONTEÚDO

Mona Lisa: Beyond the Glass foi a primeira 
experiência de realidade virtual apresentada 
pelo Musée du Louvre. Esta experiência VR foi 
uma componente integrante da exposição 
Leonardo da Vinci (2020/2021), tendo sido 
disponibilizada uma versão doméstica para 
download que permite experimentar uma 
visita virtual às pinturas de Leonardo Da Vinci, 
que fazem parte da coleção permanente do 
Louvre.

Art UK é a plataforma online para todas as 
coleções públicas de arte do Reino Unido.

TENDÊNCIAS E BENCHMARKING
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Fundada em 2015, a aplicação Smartify 
torna os museus acessíveis para todos os 
público, através de tecnologias inovadoras e 
storytelling que permitem experiências móveis, 
trabalhando com estruturas e coleções de 
diversas dimensões e disponibilizando coleções 
por curadoria de autor, temática, etc.

A Google Arts & Culture será, porventura, o 
exemplo mais paradigmático, em escala e 
pioneirismo, no contexto da digitalização de 
obras de arte e acervos museológicos em 
parceria com mais de 2000 grandes museus 
internacionais. Além de ter iniciado uma 
democratização do acesso às artes sem 
precedentes, apresenta atualmente formas 
de visita e de interpretação interativas e 
adaptativas.

O Musée du Quai Branly, Paris, possui uma 
parede vegetal de 800 m2 que conta com 
15.000 plantas do Japão, China, Europa 
Central e Estados Unidos, resultado de ofertas 
de empresas internacionais, que pretendem 
sensibilizar para a redução das emissões de 
gases de efeito estufa em 70% em 2030 e 
preservar a biodiversidade.

A cultura e o património podem favorecer a difusão de comportamentos ambientais mais 
responsáveis. Também a arquitetura está a adotar práticas com vista à redução de impactos 
ambientais, considerando usos mais e�cientes e ecológicos de materiais, energia e relações, mais 
harmoniosas, com o território e a paisagem.

APOIO À TRANSIÇÃO VERDE - Contributo para a disseminação de práticas 
ecológicas e sustentáveis
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Sala de concertos e Escola de Música 
Ventspils, Letónia. Concebido para o ensino 
e apresentação de artes, o edifício concilia a 
adoção de soluções inovadoras para garantir 
baixo consumo de energia e emissões mínimas 
de efeito estufa. A e�ciência no consumo de 
energia é assegurada pelos mais recentes 
sistemas de informação meteorológica 
interagindo com todos os equipamentos do 
edifício, como luz e persianas e outros sistemas 
de controle. 

David Attenborough Great Barrier Reef An 
Interactive Journey - uma visita interativa 
guiada pelo lendário locutor e historiador que 
leva os espectadores ao maior sistema de 
recifes de coral do mundo. Muito mais do que 
uma substituição para uma visita à da Grande 
Barreira de Corais é uma experiência por si só e 
mostra a versatilidade do turismo virtual numa 
perspetiva de conhecimento e sensibilização 
sobre o recurso.

O projecto Stockholm Sounds funciona 
como um guia de viagens não convencional, 
permitindo que o visitante descubra diversos 
cenários da cidade de Estocolmo, com base 
em experiências sonoras e musicais. De clubes 
e lojas a cenários musicais, cafés e museus, 
esta aplicação gratuita apresenta músicas 
e sons selecionados como desa�os a serem 
identi�cados, conta histórias relacionadas com 
os locais especí�cos e permite ao visitante 
colecionar pontos para obter recompensas 
enquanto avança no jogo / visita.

Embora a grande maioria do investimento se concentre na proteção, desenvolvimento e 
reutilização de locais históricos, surgem outras áreas de investimento como novas aplicações de 
digitais para a complementaridade dos serviços culturais, patrimoniais e turísticos.

MODELOS COLABORATIVOS E INTERSECTORIAIS
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Escape To Fribourg Région é um escape game 
online (temporário) aplicado à promoção 
turística, promovida pela Switzerland 
Tourism em parceria com a comunicação 
social (Courrier International) para atingir o 
segmento de público desejado. 

Em colaboração, arqueólogos e artistas 3D 
recriaram o antigo Palácio de Diocleciano 
de Split, Croácia para disponibilizar uma 
experiência de visita de 15 minutos que recria o 
Palácio Diocleciano do ano 305 DC.
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GUIA DE APOIO ÀS INDÚSTRIAS 
CULTURAIS E CRIATIVAS

No âmbito do apoio à promoção 
e  internacionalização das empresas 
portuguesas, A AICEP Portugal Global 
disponibilizou o Guia de Apoio às Indústrias 
Culturais e Criativas (2020) com o objetivo de 
dotar as associações, empresas, agentes e 
pro�ssionais destes sectores, com informação 
sucinta sobre programas e mecanismos de 
apoio disponíveis. 

Um novo enquadramento regulamentar 
melhora as oportunidades de remuneração 
por via do licenciamento e proteção de 
conteúdo protegido por direitos de autor. 

Em 2019, a Comissão Europeia adotou a 
Diretiva sobre Direitos de Autor no Mercado 
Único Digital, reforçando a necessidade das 
plataformas desenvolverem maiores esforços 
para prevenir as violações de direitos de autor 
pessoal (artº 17) e garantir que os autores e 
intérpretes recebam informações adequadas 
e proporcionais remuneração pela exploração 
das suas obras (artº 18 a 23).
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