
 

 

 

Turismo de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal |  T. 211 140 200 | www.turismodeportugal.pt | www.visitportugal.com 

 

2ª vaga da campanha “Ponha Portugal no seu Mapa” 

 

Turismo de Portugal mostra o país pelo olhar dos portugueses 

 

Já está a decorrer a segunda vaga da campanha de turismo interno, “Ponha 

Portugal no seu Mapa”, do Turismo de Portugal, que pretende mostrar a 

diversidade da oferta turística nacional através do olhar dos residentes. O 

objetivo? Que os portugueses passem férias no seu país. 

 

Através da voz de Mário Augusto, com uma linguagem premeditadamente colada 

ao género da crítica cinematográfica, os anúncios desta nova fase da campanha 

usam planos de imagem que os portugueses realizaram ao longo dos 16 

desafios, lançados entre setembro e dezembro de 2016. A aplicação portuguesa 

Glymt permitiu transformar os portugueses em genuínos realizadores de cinema. 

 

“Ponha Portugal no seu Mapa” foi uma campanha lançada em 2016 e que 

desafia os portugueses a partilharem o que de mais bonito e inspirador 

encontram em Portugal para, assim, participarem num grande vídeo-mapa do 

país. 

 

O convite é que “Ponha Portugal no seu Mapa” através de cinco motes principais: 

Cidade/Gastronomia/Natureza/Património/Romance, levando assim a que os 

portugueses se sintam motivados para a realização de miniférias na época baixa. 

 

Através da criação de conteúdos inovadores e do envolvimento dos portugueses, 

esta Campanha visa dinamizar o turismo interno durante todo o ano e em todo o 

território, promovendo a redução da sazonalidade e a desconcentração 

geográfica. Reforça ainda a importância do turismo como fator de 

competitividade regional e de relevante impulsionador da economia nacional, 

contribuindo assim para a concretização dos objetivos apontados na Estratégia 

Turismo 2027. 
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Veja os anúncios e mais conteúdo em: http://www.ponhaportugalnomapa.pt.  

 

24 de maio de 2017 

 

Sobre o Turismo de Portugal  
Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional 
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística, agregando 
numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, 
desde a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os 
agentes económicos no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 
cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia 
portuguesa.  
Info: turismodeportugal.pt  

 

 

Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta na área Media no 

Portal do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt.  

Siga-nos em: 

  www.facebook.com/tdportugal 

  twitter.com/turismoportugal   

 linkedin.com/company/turismo-de-portugal 

 youtube.com/user/TurismodePortugal 
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