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	designação do projeto: Valorização do Destino - Promoção internacional integrada de Portugal
	código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-046498
	objetivo principal: Contribuir para o aumento da notoriedade e da competitividade do Destino Portugal nos mercados emissores.
	região de intervenção: Multi-regiões
	entidade beneficiária: Turismo de Portugal I.P.
	data de aprovação_dia: 10
	data de aprovação_mês: 12
	data de aprovação_ano: 2019
	data de início_dia: 21
	data de início_mês: 10
	data de início_ano: 2019
	data de conclusão_dia: 20
	data de conclusão_mês: 10
	data de conclusão_ano: 2022
	custo total elegível: 9.358.289,00€
	apoios: [FEDER]
	apoio financeiro UE: 6.999.999,90€
	apoio financeiro público nacional/regional: 
	descrição do projeto: O projeto “Valorização do Destino – Promoção Internacional Integrada de Portugal” tem como objetivo estratégico contribuir para o aumento da notoriedade e da competitividade do Destino Portugal nos mercados emissores e consequentemente das regiões e das empresas turísticas.A promoção de Portugal enquanto destino turístico, bem como as marcas regionais, é fundamental para afirmar a imagem internacional de Portugal no mercado das viagens e turismo, designadamente nas opções de compra dos turistas estrangeiros e de forma a alavancar a economia do país e do tecido empresarial.O projeto contempla um conjunto de atividades a desenvolver, nomeadamente:- Campanha internacional de publicidade e meios digitais;- Sistema integrado de conteúdos para a comunicação do destino Portugal;- E ainda a arquitetura de um novo ecossistema digital www.visitportugal.comque conjuntamente visam atuar no reforço da notoriedade internacional do Destino Portugal e consubstanciar um contributo para a conversão em vendas da atividade promocional do país.


