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	designação do projeto: Promoção Internacional Integrada do Destino Portugal 
	código do projeto: POCI-02-752-FEDER-026697
	objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
	região de intervenção: Multi-regiões
	entidade beneficiária: Turismo de Portugal I.P
	data de aprovação_dia: 28
	data de aprovação_mês: 03
	data de aprovação_ano: 2017
	data de início_dia: 01
	data de início_mês: 02
	data de início_ano: 2017
	data de conclusão_dia: 31
	data de conclusão_mês: 07
	data de conclusão_ano: 2019
	custo total elegível: 14.700.170,89€
	apoios: [FEDER]
	apoio financeiro UE: 12.495.145,26€
	apoio financeiro público nacional/regional: 
	descrição do projeto: A execução do projeto denominado “Promoção Internacional Integrada do Destino Portugal” cofinanciado pelo COMPETE 2020 cuja data de início reporta a 01/fevereiro/2017, e cuja conclusão ocorreu a 31 de julho de 2019, teve uma duração de 30 meses (conforme consta do parecer favorável emitido pelo COMPETE a 07 de janeiro de 2019) relativo ao pedido de prorrogação submetido pelo Turismo de Portugal em 8 de agosto de 2018.A taxa de execução final obtida foi de 114%, considerando o investimento total.O projeto teve como objetivo reforçar a imagem do Destino Portugal, aumentando a sua notoriedade junto dos principais mercados, potenciando a competitividade do destino, das regiões e das empresas que operam no setor, através do desenvolvimento de uma estratégia de promoção internacional e com base em ações integradas ao nível da afirmação de Portugal como destino de eleição no mercado das viagens e turismo e nas opções de compra de turistas estrangeiros.Assim ao longo da vida do projeto foram realizadas diferentes ações e campanhas que contribuíram para a divulgação destacando-se a criação de plataformas que promoveram os produtos e informação sobre o que Portugal pode oferecer em função da segmentação por oferta. Exemplos disso são as plataformas criadas no âmbito do Compete, a saber: www.meetingsinportugal.com; www.portuguesetrails.com; www.pathsoffaith.com;  www.portuguesemusicfestivals.com, aqui evidenciadas no printscreen das respetivas  homepages.Os objetivos globais do projeto (estabelecidos em sede de candidatura) foram claramente superados, embora tenham ocorrido desvios e transferência de investimento entre rubricas e entre medidas. Concluindo, apesar da adequação do investimento e da estratégia, a génese do projeto não foi desconsiderada, pelo contrário. Acreditamos que as alterações propostas, assim como a prorrogação do prazo final para a conclusão da candidatura, permitiram perpetuar em 2019 os bons resultados obtidos no decorrer da execução do projeto.


