
Promoção Turística do Destino 
Açores nos Mercados EUA, 
Canadá, Reino Unido e Brasil

Associação Turismo dos Açores
Entidade Beneficiária

Beneficiary

Competitividade das Empresas Regionais
Eixo Prioritário

 Thematic Priority 

Reforçar a Capacitação Empresarial Visando a Aber-
tura das Empresas Regionais aos Mercados Exteriores

Objetivo Específico
Thematic Objective

Investimento Elegível
Eligible Investment1.608.113,13€ Cofinanciamento (FEDER)

Co-financing (ERDF)1.366.896,16€

Este consistiu na implementação e no de-
senvolvimento de uma operação de pro-
moção do destino Açores nos EUA, 
Canadá, Reino Unido e Brasil para o perío-
do compreendido entre 1 de abril e 31 de 
dezembro de 2017.
A promoção dos destinos turísticos é uma 
atividade contínua e que não pode ser in-
terrompida em particular em destinos com 
baixo nível de notoriedade, como é o 
caso dos Açores, e que com base nos re-
sultados obtidos no final de cada estação 
IATA é imprescindível ajustar e alinhas os 
investimentos nas estações IATA seguintes.
A consolidação das ações é assim um 
grande alicerce deste projeto de pro-
moção que visa fomentar os fluxos turísti-
cos dos mercados emissores: EUA, 
Canadá, Reino Unido e Brasil.

This project implemented and developed 
an operation to promote the Azores desti-
nation in the United States, Canada, the 
United Kingdom and Brazil for the period 
between 1 April and 31 December 2017.
The promotion of tourist destinations is a 
continuous activity that cannot be inter-
rupted in particular in destinations with a 
low level of notoriety, as is the case of the 
Azores, and based on the results obtained 
at the end of each IATA season it is essen-
tial to adjust and align investment in the 
following IATA stations.
The consolidation of the actions is thus a 
great foundation of this promotion project 
that aims to foment the tourist flows of the 
emitting markets: USA, Canada, UK and 
Brazil.


