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Green UP: edição 2021/2022

Inovação  24.01.2022

             O Green UP é um programa nacional de ideação promovido pelos Territórios Criativos com
o apoio do Turismo de Portugal, no âmbito do Programa FIT 2.0 – Fostering Innovation in
Tourism, uma das medidas do Plano de ação Reativar o Turismo | Construir o Futuro, criado
para incentivar a retoma do setor do turismo nacional, com aposta na inovação que ajude as
empresas e os destinos turísticos a tornarem-se mais responsáveis, mais sustentáveis e mais
resilientes. 

O Green UP é um programa focado em turismo sustentável, que abrange todo o território
nacional, num trabalho de proximidade com as Escolas de Hotelaria e Turismo do Turismo de
Portugal e empresas e associações representativas do setor, visando apoiar o
desenvolvimento e implementação de ideias inovadoras com soluções B2B ou B2C no meio
ambiente, sociedade e economia.

A terceira edição do programa dirige-se a empreendedores na área do turismo, com ideias e
projetos que possam ir ao encontro dos desa�os do programa e devem, simultaneamente,
contribuir e responder aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os 25 projetos
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selecionados devem corresponder às necessidades do mercado e contribuir para o
desenvolvimento do território. 

//  Fases do programa da edição 2021/2022:
_ Lançamento do programa: 28 janeiro
_ Candidaturas: 28 janeiro a 21 fevereiro
_ Roadshow: 1 a 18 fevereiro
_ Bootcamp: 3 e 4 março
_ Mentoria: 5 a 31 março
_ Demo day: 1 abril 

Ligações relacionadas

Candidaturas ao Green UP 2021/2022 - até 21 fev 2022

Green UP: Lançamento da edição 2021/2022

Candidaturas a iniciativas do Programa FIT 2.0 – Fostering Innovation in Tourism

Programas de ideação, aceleração e inovação aberta | FIT 2.0 – Fostering Innovation in
Tourism

Programa FIT 2.0 – Fostering Innovation in Tourism

Ligações Externas

Green UP

Territórios Criativos

Inovação  FIT - Fostering Innovation in Tourism  Territórios Criativos

Turismo de Portugal  Startups  Empresas  Associações

Escolas Turismo de Portugal  Ideação  Sustentabilidade  ODS  2022

    

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Inovacao/candidaturas-iniciativas/Paginas/green-up-2021-2022-candidaturas.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/agenda/eventos/paginas/green-up-2022-lancamento.aspx/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Inovacao/candidaturas-iniciativas/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Inovacao/programa-fit/iniciativas-fit/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Inovacao/programa-fit/Paginas/default.aspx
https://territorioscriativos.eu/green-up/
https://www.territorioscriativos.eu/
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Contactos

Mapa do site

Acessibilidade

Termos e Condições

   

http://institucional.turismodeportugal.pt/pt/quem_somos/Contactos/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/mapa-do-site.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Paginas/acessibilidade-portal.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Paginas/termos-e-condicoes.aspx
https://www.facebook.com/TurismodePortugal
https://www.linkedin.com/company/turismo-de-portugal
http://twitter.com/turismoportugal
http://www.youtube.com/turismodeportugal
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-PT/
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