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28-06-12 - Cortado apoio à projeção do destino Portugal 

 

Foi extinta a linha de apoio II do Programa de Intervenção do Turismo 

(PIT), que financiava eventos para a projeção do destino Portugal. 

 

Esta linha de apoio II visava estimular as opções de investimento público 

na atividade de organização e divulgação de eventos de grande 

dimensão que contribuíssem para a promoção da imagem de Portugal 

enquanto destino turístico, conforme previsto no Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT). 

 

Podiam ser apoiados eventos desportivos, culturais ou de outra natureza 

que, pela sua projeção internacional, se mostrassem relevantes para a 

promoção internacional de Portugal enquanto destino turístico. 

 

Da análise e reavaliação do PENT, no ano passado, resultou a suspensão 

do prazo de apresentação de candidaturas à linha II do PIT em 

setembro. Na atual fase de análise e reavaliação, o Governo optou por 

se afastar do modelo que era seguido e vai redefinir a utilização dos 

recursos financeiros. De acordo com a justificação apresentada, os 

dinheiros vão ser canalizados para investimentos que efetivamente 

contribuam para o crescimento da economia. 

 

A extinção já foi divulgada no site do Instituto do Turismo. 
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Despacho normativo n.º 14/2012, do Ministério da Economia e do 

Emprego - Gabinete da Secretária de Estado do Turismo, publicado na 

Parte C do DR, IIª Série 123, de 27 de junho 
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