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Ficha Técnica do Projeto TouriSMEshare  

Enquadramento 

A Economia de Partilha representa uma realidade em rápido crescimento e um grande potencial para 

as empresas. Segundo este modelo económico, aceder a bens e serviços partilháveis é mais 

importante do que possuí-los de modo exclusivo. 

Perante esta nova realidade, a Comissão Europeia lanço, em 2017, a call Opportunities for European 

entrepreneurs in the sharing economy, no âmbito do programa COSME, dirigida a parceiros da 

Enterprise Europe Network (a maior rede de apoio à internacionalização e promoção da 

competitividade das PME europeias), com o objetivo de identificar as plataformas de colaboração 

existentes e ajudar as pequenas e médias empresas a explorar o potencial da Economia de Partilha, 

atendendo ao atual quadro jurídico europeu.  

O INESC TEC, juntamente com outras três organizações europeias, respondeu a este desafio com o 

projeto TouriSMEshare, um dos cinco selecionados pela Comissão Europeia para levar a cabo, ao longo 

de dois anos, uma análise da Economia de Partilha em Portugal. 

O TouriSMEshare fará esta análise a partir exclusivamente da realidade do setor do turismo 

sustentável e do património, privilegiando, nomeadamente, serviços explorando ou interessados em 

explorar as vantagens da Economia de Partilha, com menor impacto ambiental e sociocultural, e 

preocupados em envolver os turistas na conservação do património natural e cultural.  

Estrutura do Projeto 

O projeto TouriSMEshare divide-se em três fases: 

1º Fase: Mapeamento e caracterização, nos países que integram o consórcio, de plataformas no setor 

turístico e cultural que operem segundo os princípios da Economia de Partilha através do lançamento 

de um questionário disponível em www.tourismeshare.eu Os resultados obtidos alimentarão um 

relatório final a ser publicado, contendo orientações e boas práticas para a provisão de serviços de 

Economia de Partilha naquele setor.  

2.º Fase: Organização de eventos regionais no final de 2018, e de um evento internacional, em Itália, 

em 2019, dirigidos a todos os atores envolvidos na economia de partilha (empresários, empresários, 

investidores, legisladores, políticos e também consumidores), visando promover a troca de ideias e 

experiências.  

3.º Fase: Identificação e seleção de empresas do setor turístico e cultural que explorem ou pretendam 

explorar modelos de negócio ancorados na Economia de Partilha, garantindo o seu acesso a serviços 

de aconselhamento personalizado, disponibilizados gratuitamente com a chancela da Enterprise 

Europe Network.  

O consórcio responsável pelo projeto TouriSMEshare é liderado pelo Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (Itália) e são também membros, para além do INESC TEC, a Câmara de Comércio de Maiorca 

(Espanha) e a Fundação Gis-Transfercenter (Bulgária). As 4 organizações fazem parte da Enterprise 

Europe Network.  

Nota: Este texto é da inteira responsabilidade dos seus autores e não exprime necessariamente a opinião da União Europeia. A União 

Europeia não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações aqui veiculadas 

https://een.ec.europa.eu/
http://www.tourismeshare.eu/

