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Descrição do projeto, com eventual monitorização do nível de execução

O presente projeto visa desenvolver um programa integrado de gestão do conhecimento no setor do turismo em
Portugal, suportado por um sistema de business intelligence, por parcerias com associações empresariais e entidades
do sistema científico e tecnológico e orientado para a tomada de decisão dos agentes dos diversos domínios da
atividade turística, nomeadamente:
- Alargamento da base de conhecimento para tomada de decisão dos diversos stakeholders do setor (oferta, procura,
emprego e formação, desempenho, impactos);
- Desenvolvimento de ferramentas inteligentes de produção e disseminação de informação ao setor, incluindo
metodologias de forecast;
- Desenvolvimento de instrumentos de monitorização da atividade do jogo em Portugal, incluindo o jogo territorial e
a nova abordagem ao jogo online;
- Estruturação de novos instrumentos de observação do turismo à escala nacional e regional, utilizando as novas
tecnologias de informação e comunicação;
- Afirmação do Turismo de Portugal como Knowledge Based Organization, introduzindo uma cultura de customer
centric service, assente em plataformas inovadoras de comunicação com o cliente;
- Promoção da investigação aplicada no turismo e alinhamento entre o tecido empresarial e o sistema científico e
tecnológico do setor;
O projeto estrutura-se em 4 grandes eixos:
1.Estudos Preparatórios de suporte à transformação do Turismo de Portugal numa organização baseada no
conhecimento
2.Implementação de sistemas de gestão do conhecimento
3. Aquisição de Bases de Dados e Informação
4.Disseminação

