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	designação do projeto: Transformação Digital no Turismo de Portugal
	código do projeto: POCI-05-5762-FSE-000085
	objetivo principal: Afirmar o Turismo de Portugal como uma Knowlegde Based Organization.
	região de intervenção: Área Metropolitana de Lisboa
	entidade beneficiária: Turismo de Portugal, I.P.
	data de aprovação_dia: 08
	data de aprovação_mês: 08
	data de aprovação_ano: 2018
	data de início_dia: 27
	data de início_mês: 11
	data de início_ano: 2017
	data de conclusão_dia: 27
	data de conclusão_mês: 11
	data de conclusão_ano: 2021
	custo total elegível: € 2 044 057,45
	apoios: [FSE]
	apoio financeiro UE: € 1 164 090,72
	apoio financeiro público nacional/regional: € 879 966,73
	descrição do projeto: O projeto Transformação Digital no Turismo de Portugal, consubstancia um programa estruturado e sustentado de inovação e digitalização dos serviços do Instituto e de capacitação e partilha de conhecimento neste âmbito por parte do capital humano do mesmo.O objetivo principal do projeto é desenvolver mecanismos conducentes à consciencialização da relevância da digitalização na competitividade das empresas do setor do Turismo, promovendo ações que acelerem a adoção tecnológica a todos os níveis por parte dessas entidades do setor e, sobretudo, que capacite e cultive novos modelos de inovação e de experimentação por parte dos colaboradores do Turismo de Portugal, disseminando por todos melhores práticas e uma essencial partilha de conhecimento, que conduzam a uma inovadora prestação de serviços ao cliente.


