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I – ENQUADRAMENTO
Num tempo da maior incerteza, em que o exercício de planear mais se assemelha a um
ato de adivinhação, do que a uma possibilidade de prever, elaborar um plano de
marketing para o Alentejo, a vigorar durante um ano é uma tarefa reconhecidamente
difícil.
Não sabemos como será o amanhã, não imaginamos se o saber que fomos construindo
ao logo dos 16 anos da Agência de Promoção Turística do Alentejo terá alguma utilidade,
apenas nos restando a constatação do que mudou no tempo recente e a certeza de não
termos certezas.
Acresce o fato de quando se registar uma retoma da atividade turística ser expectável
um considerável ruido de comunicação por parte dos grandes destinos turísticos
mundiais, com budgets incomensuravelmente superiores aos de Portugal em geral e ao
Alentejo em particular.
Perante tudo isto e depois de uma muito participada consulta à massa associativa,
entendemos existirem 5 domínios que deverão nortear o presente Plano:
i. Flexibilidade:
O Plano de Ação deverá ser concebido para ser prosseguido de forma distinta:
1. No primeiro semestre, com ações que visem manter a visibilidade do Alentejo nos
mercados externos e o desejo da visita;
2. No segundo semestre, com ações de apoio à venda;
3. Em qualquer dos casos sempre entendido de forma dinâmica e permanentemente
monitorizado, para que se adapte a todas as alterações de contexto, numa dimensão
que sabemos ser apenas reativa.

ii. Prioridade ao Digital:
Aposta em campanhas digitais B2C, em motores de busca e redes sociais, focando com
grande precisão aquele que tem sido o perfil de consumidor dos produtos turísticos do
Alentejo. Reconhecemos, contudo, que o investimento a realizar para chegar ao
consumidor final é consideravelmente superior ao que teríamos de efetuar para chegar
à intermediação turística.
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Este trabalho obrigará a uma monitorização e constante adaptação das variáveis dos
mercados e das tendências de comportamento e consumo, trabalho esse que será
realizado pela ARPTA em estreita articulação com o TdP e as suas diferentes delegações,
assessorias de comunicação e RP, bem como com agência especializada que se pretende
contratar para a implementação e monitorização das campanhas.
Também nas ações B2B e C2C, como detalharemos mais abaixo, as propostas de
intervenção terão maioritariamente por base as plataformas digitais.

iii. Produção e Difusão de Conteúdos:
À semelhança do que aconteceu nos 4 últimos trimestres de 2020, pretende-se em 2021
continuar a apostar fortemente na produção e difusão de conteúdos, prosseguindo uma
linguagem mais motivacional e aspiracional na primeira metade do ano e conduzindo
essa comunicação, na segunda metade, para propostas concretas de venda.

iv. Comunicação B2B, B2C e C2C:
Aposta em ações B2B, focadas maioritariamente em canais digitais na vertente vendas,
através da alimentação dos sites dos operadores com conteúdos Alentejo, no incentivo
ao aumento da contratação por parte desses com empresas da região, através de
campanhas de posicionamento destacado do destino, bem como dos produtos e da
oferta nesses canais, incluindo a realização de campanhas de co-branding.
Queremos estar presentes com os nossos parceiros comerciais e com os nossos
associados na comunicação social internacional, numa dimensão de banda larga, onde
se incluam todos os canais que nos permitam chegar mais perto dos consumidores,
motivando-os a continuarem a pensar no Alentejo quando equacionam gente
hospitaleira, lugares autênticos e preservados, luz, natureza, cultura, gastronomia,
vinho, enoturismo, turismo literário mar e tanto mais.
É ainda intenção da ARPTA reforçar a linha de comunicação C2C, colocando clientes a
partilhar com o seu círculo relacional as vivências tidas no Alentejo, elevando-os à
qualidade de prescritores deste destino, bem como conferindo a essa conversa entre
próximos uma visibilidade cada vez maior, inserindo-a nos nossos canais de
comunicação.
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v. “Alentejo destino aspiracional” – Comunicar inovando
Mesmo depois da pandemia e da crise que originou, o Alentejo conserva intactos todos
os seus atributos e características diferenciadoras, sendo necessário encontrar formas
diferentes e inovadoras de os comunicar. É com esse mote que se propõe o
desenvolvimento de um conjunto de intervenções como:
1. A criação do filtro Instagram “Alentejo”;
a. Esta ideia pretende destacar o atributo “luz”, característica do por-dosol no Alentejo, e pelo lançamento de uma petição internacional para que
o Instagram aceda a incluir esse filtro, único e diferenciador desta região,
na sua aplicação;
b. Esta ação de marketing de guerrilha seria suportada maioritariamente
por campanhas nas redes sociais, além de algumas ações pontuais na
imprensa internacional de referência, e tudo assente numa estratégia de
Relações Públicas.

2. A criação de uma visita virtual à região;
3. A criação uma plataforma de formação virtual (e-learning, academia, outro
formato) dirigida sobretudo à capacitação de agentes de viagens.
4. Realização de eventos de formação para Operadores, Agentes e consumidores
com recurso a live streming e partilhas de experiências, que passem do domínio
do virtual ao real.

vi. Ações físicas
Diminuir a dependência das ações físicas, como feiras, apresentações, roadshows e
workshops, adaptar a realização de ações de promoção inversas à realidade da
mobilidade possível e canalizar a dotação financeira que tradicionalmente dedicávamos
a este conjunto de ações para reforço do digital.
A luz do que sabemos agora, mas que amanhã já poderá ser diverso, este plano
considerará:
1. Diminuição do número de feiras, monitorizando de muito perto o que se venha
a passar neste domínio;
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2. Diminuição de fam e press trips, que possivelmente só começarão a ter lugar
a partir do segundo trimestre;
3. Digitalização de workshops e apresentações do destino;
4. A realização da “Conferência Mundial sobre Enoturismo” em maio;
5. A realização da conferência “A World for Travel – Fórum Évora” em maio;
6. Convenção anual da ITAA em outubro.

II.

Plano Marca Alentejo

Reafirmando a necessidade de se entender este plano numa dimensão dinâmica,
podendo vir a conhecer múltiplas configurações decorrentes do contexto específico de
cada mercado considerado, assim como sublinhando a importância das Equipas do
Turismo de Portugal nos mercados para nos ajudarem ao monitorizar permanente da
nossa intervenção, queremos afirmar este como sendo o Plano de Ação que agora, mas
apenas agora, conseguimos planear.
Pelas razões antes expostas entendemos ainda ser de focar fundamentalmente a
intervenção nos mercados que se venham a afirmar como mais importantes, num
processo de investimento gradual, ditado pela evolução que cada um destes
individualmente venha a conhecer, não indo muito além deste pequeno grupo, mas com
clara abertura para aproveitar todas as oportunidades de contexto.
Atenção especial será conferida a Espanha, Brasil, USA/Canadá, Alemanha, França
Países Baixos/Bélgica e Reino Unido, aos quais juntámos a Irlanda, uma vez que a
próxima convenção anual da “Irish Travel Agents Association” (ITAA) aqui se realizará.
Outros mercados, de reconhecida importância no tempo pré pandemia, nomeadamente
a China, poderão fazer parte desse pequeno grupo se o restabelecimento das conexões
aéreas e o ganhar de confiança o permitir.

1. Espanha:
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Uma das tendências que foi possível identificar neste mercado, desenhada desde a fase
inicial da pandemia, foi uma clara opção dos clientes pela reserva direta junto da
unidade de alojamento, empresa de animação, ou de qualquer outro serviço turístico,
sem passar por qualquer Operador ou OTA.
A previsão de que essa tendência subsista por mais uns meses leva-nos a não prosseguir
em Espanha a regra de dedicar 2/3 do investimento ao negócio intermediado e apenas
1/3 à comunicação com o cliente final.
Acresce referir que para além da reserva direta, os poucos Espanhóis que nos visitaram
em 2020 optaram por se fazer deslocar em viatura própria e em pequenos grupos
familiares ou de amigos, evitando assim formas de deslocação que resultassem numa
maior exposição pessoal.
Entendemos assim que face aos comportamentos revelados durante 2020, o nosso alvo
fundamental será o consumidor final, conduzindo a nossa atividade promocional para
que mais facilmente se passe do motivar para o vender, facilitando o acesso entre os
potenciais clientes e os prestadores de serviços turísticos no Alentejo.
É nossa intenção potenciar a já criada landing page, onde todos os associados poderão
carregar os seus produtos, sendo preocupação nossa contribuir para gerar o máximo de
fluxo de tráfego para essa ferramenta, que não sendo de venda, encaminha para o canal
que cada sócio tiver como mais oportuno.
Preocupação que será prosseguida pelo reforço da presença nas redes sociais,
campanhas publicitárias digitais e difusão de conteúdos, tudo a ocorrer de forma
articulada com a visita virtual aos equipamentos e atividades, bem como à formação
online.
Uma nota especial para o trabalho a desenvolver de forma articulada com as estruturas
de turismo com intervenção na Euro Região “EUROACE”, que incluirá campanhas
publicitárias de abrangência ibérica em suportes digitais e rádio.
Decorrendo de projetos financiados por fundos da UE que estamos a desenvolver em
parceria com outras organizações e que visam a promoção de produtos de nicho,
poderemos, caso as ações venham a ser realizadas, assegurar a presença do Alentejo
em eventos de temática especifica.
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Quadro 1
Espanha

Multiproduto

Touring

Multiproduto

Multiproduto

3. Publicidade online
e offline
8. Organização ou
apoio a visitas de
imprensa e outras
ações de promoção
com os media dos
mercados emissores
9. Participação em
grandes feiras e
certames
internacionais
12.1. Assessorias de
imprensa

3.1 Plataformas digitais de
maior uso;
3.2 Media online;
3.3 Redes Sociais;

8.1. Organização de Press
Trips

9.1. Feiras

FITUR

12.1. Assessorias de
Imprensa

Assessoria de imprensa,
prospeção, RP,
produção e difusão de
conteúdos

2. Alemanha:

Tendências claramente opostas face ao que identificámos em Espanha são as que nos
parecem caraterizar a situação do mercado Alemão. Aqui e em resultado do esforço que
os Operadores fizeram e, graças a eles os Agentes de Viagens, para compensar os
clientes pelas viagens não realizadas, seja através de adiamentos, reembolsos e de
atribuição de vouchers, podemos afirmar que o nível de confiança dos consumidores na
operação tradicional face ás OTA’s ainda mais se cimentou.
Não obstante isso, devemos igualmente assumir que a muito difícil situação em que os
Operadores se encontram, com especial relevo para os de maior envergadura, não traz
tranquilidade ao cliente, pelo que se estima que o modelo de reserva das férias por parte
dos Alemães também se altere e deixe de ser feito com tanta antecedência, passando a
ser feito mais em situação de last minute, para evitar compras não satisfeitas.
Mesmo com as alterações registadas, não estamos em querer que as motivações dos
Alemães por produtos de nicho, como a fruição da natureza, a ruralidade, a
autenticidade, o outdoor, ou o enoturismo se tenham alterado drasticamente, pelo que
será em torno desses que procuraremos andar.
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Também o trabalho de melhoria de colocação do TR no mercado não poderá ser
descontinuado, ainda que não se venha a renovar a linha de financiamento dos PPM’s,
sendo imperativo dar consequência às colaborações iniciadas, não defraudando as
expetativas criadas junto de Operadores e dos nossos associados.
Perante todo este enquadramento, julgamos ser indicado prosseguir o seguinte plano
de trabalho para a Alemanha:
Quadro 2
Alemanha

Touring

Touring

Touring

Touring

Touring

Touring

Turismo
Natureza +
Cycling &
Walking
Cultura

Multiproduto

1. Ações de promoção
com companhias aéreas,
operadores turísticos e
OTA’s
1. Ações de promoção
com companhias aéreas,
operadores turísticos e
OTA’s
3. Publicidade online e
offline
6. Organização ou apoio
a visitas de
familiarização e outras
ações de formação e
divulgação para agentes
do setor
6. Organização ou apoio
a visitas de
familiarização e outras
ações de formação e
divulgação para agentes
do setor
8. Organização ou apoio
a visitas de imprensa e
outras ações de
promoção com os media
dos mercados emissores
10. Participação em
Feiras e outros eventos
de promoção
relacionados com
produtos
9. Participação em
grandes feiras e
certames internacionais
12.1. Assessorias de
imprensa

1.2. Operadores
turísticos

Ações conjuntas de
promoção / Campanhas Olimar

1.2. Outros Operadores
Turísticos

Ações conjuntas de
promoção / Campanhas Outras

3.1. Online

Campanhas Online

6.1. Organização de Fam
Fam Trips
Trips

6.3. Organização de
outras ações para
agentes

Promoção e capacitação
junto de agentes, sobretudo
unline

8.1. Organização de
Press Trips

10.1. Feiras

TourNatour

10.1. Feiras

Feira do Livro

12.1. Assessorias de
Imprensa

Assessoria de imprensa,
prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos
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3. Brasil:

Não sendo expetável que o mercado do Brasil entre em recuperação num curto prazo,
julgamos não haver razão para alterar a intervenção que temos vindo a fazer neste
tempo de pandemia e que se prende fundamentalmente com intervenções de colocação
da marca “Alentejo” e dos produtos dos nossos associados, procurando sempre que
possível tentar soluções inovadoras e que nelas se impliquem de forma direta os
associados.
Por isso vamos prosseguir a disseminação dos filmes sobre os produtos das empresas,
abrindo até uma segunda vaga para que aqueles que entenderam não aderir na fase
inicial o possam agora fazer, manter os conteúdos sobre o destino e os produtos nas
redes sociais, procurando usar estas de forma ainda mais eficaz e interativa,
nomeadamente com a promoção de diferentes intervenções em live streming e
interação entre ações virtuais das quais resultam ações reais.
Como exemplo gostaríamos de apontar ações como realizar sessões de capacitação
online, que incluam a participação de um dos Chefes de Cozinha que já estiveram no
Alentejo, a quem solicitaremos que prepare uma refeição alentejana ao vivo para um
grupo de participantes, ao mesmo tempo um conjunto de estafetas irá entregar
diretamente aos participantes a refeição que está a ser preparada ao vivo, para ser
degustada. Claro que à semelhança desta, muitas outras ações de dimensão inovadora
poderemos desenvolver.
Para além disso, continuaremos com a divulgação regular de conteúdos no blog, numa
base semanal, difusão de PR com base mensal e quatro posts semanais em cada rede
social.
Ainda que fique previsto em orçamento, devemos admitir que a dotação financeira para
a realização de ações inversas terá uma natureza residual, destinada a situações de
dimensão verdadeiramente excecional, que consideremos como imperdíveis.
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Quadro 3
Brasil

Touring

Touring

Touring

Enoturismo

Touring

Multiproduto

3. Publicidade online e
offline
6. Organização ou apoio
a visitas de
familiarização e outras
ações de formação e
divulgação para agentes
do setor
6. Organização ou apoio
a visitas de
familiarização e outras
ações de formação e
divulgação para agentes
do setor
8. Organização ou apoio
a visitas de imprensa e
outras ações de
promoção com os
media dos mercados
emissores
8. Organização ou apoio
a visitas de imprensa e
outras ações de
promoção com os
media dos mercados
emissores
12.1. Assessorias de
imprensa

3.1. Online

Campanhas Online para
reforço do
posicionamento do
Alentejo via redes
sociais e outros canais

6.1. Organização de Fam
Trips

Dotação de natureza
residual

6.3. Organização de outras
ações para agentes

Dotação de natureza
residual

8.1. Organização de Press
Trips

Dotação de natureza
residual

8.2. Apoio a Press Trips

Dotação de natureza
residual

12.1. Assessorias de
imprensa

Assessoria de imprensa,
prospeção, RP,
produção e difusão de
conteúdos

4. USA e Canadá:

Ainda que até agora estes dois mercados apresentem importância distinta para o
Alentejo, a evolução da situação sanitária e económica que neles se regista está a
revelar-se inversamente proporcional ao contributo que têm representado.
A situação no Canadá faz antever poder ser um dos primeiros países a voltar a uma certa
normalidade, a que acresce uma previsão de intensificação das ligações aéreas seja de
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Toronto, seja de Monreal, o que nos leva a considerar primeiro intervir neste mercado,
aguardando as intervenções nos USA para momento mais oportuno.
Quadro 4
USA e Canadá

Touring

Long Stays

Touring & Long
Stays

Touring

Touring

Touring

Touring

Multiproduto

1. Ações de promoção
com companhias aéreas,
operadores turísticos e
OTA’s
1. Ações de promoção
com companhias aéreas,
operadores turísticos e
OTA’s
3. Publicidade online e
offline
6. Organização ou apoio a
visitas de familiarização e
outras ações de formação
e divulgação para agentes
do setor
6. Organização ou apoio a
visitas de familiarização e
outras ações de formação
e divulgação para agentes
do setor
8. Organização ou apoio a
visitas de imprensa e
outras ações de promoção
com os media dos
mercados emissores
8. Organização ou apoio a
visitas de imprensa e
outras ações de promoção
com os media dos
mercados emissores
12.1. Assessorias de
imprensa

1.3. OTAs

Ações conjuntas de
promoção / Campanhas Expedia

1.3. OTAs

Ações conjuntas de
promoção / Campanhas –
OTAS especializadas

3.1. Online

Campanhas Online

6.1. Organização de Dotação de natureza
Fam Trips
residual

6.3. Organização de
Dotação de natureza
outras ações para
residual
agentes

8.1. Organização de Dotação de natureza
Press Trips
residual

8.2. Apoio a Press
Trips

Dotação de natureza
residual

Assessoria de imprensa,
12.1. Assessorias de
prospeção, RP, produção e
Imprensa
difusão de conteúdos

5. França:
Do que nos é dado apreciar, este provavelmente será o mercado que mais mudanças
poderá vir a revelar face ao seu comportamento tradicional no que concerne às viagens
de lazer.
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Com a pandemia e os longos períodos de confinamento a que as grandes urbes
estiveram sujeitas, a imprensa especializada aponta para um futuro onde o modelo das
férias repetidas por pequenos períodos ao longo do ano, as estadias na praia ou na
estância de ski, poderão dar lugar a uma escolha mais seletiva, apontando para férias
que se apresentem de forma muito diferente e mais qualificadas.
Recordamos que este era um mercado sobretudo subjugado ao preço e ao volume,
podendo passar agora a uma outra dimensão, mais responsável do ponto de vista
ambiental e sanitário, mais restrito a um público de maior capacidade financeira, que
procurará fazer menos short brakes, apostando antes numa viagem de maior duração a
destinos que se lhes apresentem como sendo únicos.
Ou seja, a crer no que vem sendo publicado, em vez do turismo de massas poderemos
ter uma retoma neste mercado que se inicia pela busca de nichos específicos, com
recurso a serviços mais personalizados e de maior valor acrescentado.

Quadro 5
França

Touring,
Gastronomia e
Vinhos, Cultura

1. Ações de promoção
com companhias aéreas,
operadores turísticos e
OTA’s

1.3. OTAs

Campanha PerfectStay

Touring,
Gastronomia e
Vinhos, Cultura

3. Publicidade online e
offline

3.1. Online

Campanhas Online

Touring,
Gastronomia e
Vinhos, Cultura

6. Organização ou apoio a
visitas de familiarização e
outras ações de formação
e divulgação para agentes
do setor

6.1. Organização
de Fam Trips

Fam Trips

Touring,
Gastronomia e
Vinhos, Cultura

6. Organização ou apoio a
visitas de familiarização e
outras ações de formação
e divulgação para agentes
do setor

6.3. Organização
de outras ações
para agentes

Ações de capacitação para
agentes

Touring,
Gastronomia e
Vinhos, Cultura

8. Organização ou apoio a
visitas de imprensa e
8.1. Organização
outras ações de promoção
de Press Trips
com os media dos
mercados emissores
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Turismo Natureza
Cycling & Walking

10. Participação em Feiras
e outros eventos de
10.1. Feiras
promoção relacionados
com produtos

Salon Mondial du tourisme /
Destination Nature

Multiproduto

12.1. Assessorias de
imprensa

Assessoria de imprensa,
prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos

12.1. Assessorias
de imprensa

6. Países Baixos e Bélgica

Em situação um pouco semelhante ao que se passa em França, também nos Países
Baixos e Bélgica poderemos estar perante uma alteração do modelo de férias, em que
se mantem a motivação “sol e mar” como dominante, mas agora cada vez mais
distanciada do modelo do all incluisve e turismo de massas, antes apostando na
proximidade ao mar, mas em ambientes mais recatados, menos frequentados, optando
por alojamentos mais pequenos e, se possível, quase privados.
Esse tipo de motivação pode conhecer uma boa satisfação no Alentejo, onde cerca de
30% da capacidade de alojamento precisamente configura esse modelo de resposta, ao
que acresce que neste destino até o “interior” e a baixa densidade populacional chegam
à faixa costeira.
O tecido empresarial em ambos os mercados está a passar por um período de enormes
mutações, com os grandes operadores a suspenderem a estratégia de uniões e fusões
que anunciaram no início do ano, ao mesmo tempo que reduziram drasticamente os
seus dispositivos, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos.
Parte significativa desses acabou por contribuir para o avolumar de Travel Counselors,
que de forma independente procuram prosseguir carreiras na atividade turística,
tentando a venda de viagens de forma mais personalizada e quase ao domicílio.
Será com esta nova realidade turística que iremos lidar e por isso propomos este plano
de ação:
Quadro 6
Países Baixos e Bélgica
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Touring

Touring

Touring

Touring

Touring

Touring

Touring

Cycling & Walking

Cycling & Walking

1. Ações de
promoção com
companhias aéreas, 1.2. Operadores Turísticos
operadores
turísticos e OTA’s
1. Ações de
promoção com
companhias aéreas, 1.3. OTAs
operadores
turísticos e OTA’s
3. Publicidade
online e offline
6. Organização ou
apoio a visitas de
familiarização e
outras ações de
formação e
divulgação para
agentes do setor
6. Organização ou
apoio a visitas de
familiarização e
outras ações de
formação e
divulgação para
agentes do setor
8. Organização ou
apoio a visitas de
imprensa e outras
ações de promoção
com os media dos
mercados
emissores
9. Participação em
grandes feiras e
certames
internacionais
10. Participação em
Feiras e outros
eventos de
promoção
relacionados com
produtos
10. Participação em
Feiras e outros
eventos de
promoção
relacionados com
produtos

EUROAM, Pharos
Reizen, Adagio, T-HL
Leisure Group, Imagin,
Style in travel,
ISROPAetc.

Travel Counselors

3.1. Online

Campanhas Online

6.1. Organização de Fam Trips

Experience Alentejo;
Style In Travel, Pharos
Reizen e ISROPA

6.3. Organização de outras
ações para agentes

Promoção e
capacitação junto
Travel Counselors

8.1. Organização de Press Trips

9.1. Feiras

Wakantiebeurs

10.1. Feiras

Fiets en Wandelbeurs Gent

10.1. Feiras

Fiets en Wandelbeurs Utrecht
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Touring

12.1. Assessorias
de imprensa

12.1. Assessorias de Imprensa

Assessoria de imprensa,
prospeção, RP,
produção e difusão de
conteúdos

7. Reino Unido:
O mercado do Reino Unido apresenta, neste momento, ainda mais incertezas do que o
que se regista nos demais mercados. Às mutações provocadas pela pandemia, de forte
impacto neste mercado, juntam-se as consequências da saída da União Europeia, ao que
se antevê sem qualquer acordo, não existindo ainda reflexão que nos permita antever o
impacto que poderá ter na atividade turística.
Perante tamanhas incertezas e seguindo o trabalho desenvolvido pela Equipa do
Turismo de Portugal em Londres, vertemos neste plano parte das ações que haviam sido
previstas para 2020, na certeza que já na entrada do ano este exercício de planeamento
possa ter de ser alterado.

Quadro 7
Reino Unido

Touring

1. Ações de promoção
com companhias
aéreas, operadores
turísticos e OTA’s

Mini campanhas online
com operadores de nicho
em segmentos chave, que
incluam training aos seus
1.2. Operadores Turísticos agentes

Touring

3. Publicidade online e
offline

3.1. Online

Natureza

Natureza

6. Organização ou
apoio a visitas de
familiarização e outras
ações de formação e
divulgação para
agentes do setor
8. Organização ou
apoio a visitas de
imprensa e outras
ações de promoção
com os media dos
mercados emissores

6.1. Organização de Fam
Trips

8.1. Organização de Press
Trips

Campanhas Online
Organização de Fam Trip,
sobre T. de Natureza,
walking, com destaque
para
Caminhos
de
Santiago e Enoturismo
Organização de Press Trip
sobre
T.
Natureza,
Caminhos de Santiago e
Enoturismo
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Touring

Touring

8. Organização ou
apoio a visitas de
imprensa e outras
ações de promoção
com os media dos
mercados emissores
9. Participação em
grandes feiras e
certames
internacionais

Apoio a fam trips
individuais (max 2, 3)
8.2. Apoio a Press Trips
9.1. Feiras

WTM

Enoturismo

11. Participação em
Workshops e
Roadshows

Touring

10. Participação em
Feiras e outros eventos
de promoção
10.1. Feiras
relacionados com
produtos

Destinations London

Touring

12.1. Assessorias de
imprensa

Assessoria de imprensa,
prospeção, RP, produção
e difusão de conteúdos

11.1. Workshops com
AV’s

12.1. Assessorias de
Imprensa

Evento ViniPortugal em
Londres.

8. Outros mercados e multimercados

Como referimos no início, para além destes mercados, que consideramos prioritários,
não descuraremos outras intervenções noutros, aproveitando situações de especial
oportunidade que decorram do trabalho das Equipas do Turismo de Portugal ou da
nossa participação na ETOA.
Destaque especial irá merecer o nosso envolvimento no A World For Travel – Fórum
Évora, Congresso Mundial do Enoturismo, ambos em maio e na Convenção da ITAA,
agendada que se encontra para outubro em Évora.

Irlanda

2. Compromissos
2.1 Convenção
Multiprodutos dos Programas
ITAA
VIP e M&I

Irlanda

6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização
e outras ações
de formação e
divulgação para
agentes do setor

Touring

6.3.
Organização de Pré e Pós tour
outras ações
Convenção ITAA
para agentes
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6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização
Itália
Touring
e outras ações
de formação e
divulgação para
agentes do setor
8. Organização
ou apoio a visitas
de imprensa e
outras ações de
Itália
Touring
promoção com
os media dos
mercados
emissores
6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização
P. Nórdicos
Multiproduto e outras ações
de formação e
divulgação para
agentes do setor
8. Organização
ou apoio a visitas
de imprensa e
outras ações de
P. Nórdicos
Touring
promoção com
os media dos
mercados
emissores
8. Organização
ou apoio a visitas
de imprensa e
outras ações de
P. Nórdicos
Touring
promoção com
os media dos
mercados
emissores
10. Participação
em Feiras e
Turismo
outros eventos
P. Nórdicos
Equestre e
de promoção
outros
relacionados
com produtos
9. Participação
em grandes
China
Touring
feiras e certames
internacionais
2. Compromissos
Multimercados/outros
Multiprodutos dos Programas
mercados
VIP e M&I

6.1.
Organização de Fam Trips
Fam Trips

8.1.
Organização de Press Trips
Press Trips

6.4. Apoio a
outras ações
para agentes

Sales Calls Online
com Clientes

8.1
Organização de Press Trip
Press Trips

8.2. Apoio a
Press Trips

Press Trips

10.1. Feiras

Sweden
International Horse
Show; Danish Travel
Show (Ferie for Alle)

9.1 ITB
Shanghai

Participação com
ETOA

2.1 A World
For Travel –
Fórum Évora
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2.1
2. Compromissos
Multimercados/outros
Conferência
Multiprodutos dos Programas
mercados
Mundial sobre
VIP e M&I
Enoturismo
4. Manutenção e
dinamização dos
Multimercado/Outros
Touring
canais online
4.1. Website
mercados
regionais de
turismo
6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização 6.1.
Multimercado/Outros
Touring
e outras ações
Organização de
mercados
de formação e
Fam Trips
divulgação para
agentes do setor
6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização 6.1.
Multimercado/Outros
Touring
e outras ações
Organização de
mercados
de formação e
Fam Trips
divulgação para
agentes do setor
6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização 6.4. Apoio a
Multimercado/Outros Turismo de
e outras ações
outras ações
mercados
Natureza
de formação e
para agentes
divulgação para
agentes do setor
8. Organização
ou apoio a visitas
de imprensa e
8.1.
Multimercado/Outros
outras ações de
Touring
Organização de
mercados
promoção com
Press Trips
os media dos
mercados
emissores
8. Organização
ou apoio a visitas
de imprensa e
8.1.
Multimercado/Outros
outras ações de
Touring
Organização de
mercados
promoção com
Press Trips
os media dos
mercados
emissores
Multimercado/Outros
mercados

Multiproduto

3. Publicidade
online e offline

3.1. Online

www.visitalentejo.pt

Fam Trips
Candidatura
"Valores da
Sustentabilidade"
Reguengos de
Monsaraz

Fam Trips

Water life Aid
(Reguengos de
Monsaraz)

Press Trips

Press Trips
Candidatura"Valores
da Sustentabilidade"
Reguengos de
Monsaraz
Criação do filtro de
Instagram "Luz do
Alentejo"
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Multimercado/Outros
mercados

3. Publicidade
online e offline

3.1. Online

Multiproduto

Multimercado/Outros
mercados
Multiproduto

Multimercado/Outros
mercados
Multiproduto

III.

6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização
e outras ações
de formação e
divulgação para
agentes do setor
6. Organização
ou apoio a visitas
de familiarização
e outras ações
de formação e
divulgação para
agentes do setor

Ações de marketing
para o Lançamento
do filtro de
Instagram "Luz do
Alentejo"

6.3.
Organização de Criação de visitas
outras ações
virtuais ao Alentejo
para agentes

Criação de
6.3.
Plataforma de EOrganização de
learning com o
outras ações
intuito de capacitar
para agentes
Agentes de Viagem.

Alentejo 365

Não sendo do nosso conhecimento se em 2021 será possível reeditar o Programa
Alentejo 365, não quisemos de deixar aqui uma porta aberta para a eventualidade de
tal se vir a revelar possível, capacitando esta Agência para poder assegurar a promoção
internacional do calendário de eventos, de uma forma genérica, bem como de realizar
a promoção de eventos que pelas suas caraterísticas justifiquem uma promoção mais
individualizada.

IV.

Programas VIP e Portugal M&I

Pela mesmíssima razão apresentada no ponto anterior, quisemos inscrever no plano
estas linhas de apoio, naturalmente com uma disponibilidade a definir, por não
sabermos se teremos eventos que possam vir a ser candidatados.

V.

Planos de Comercialização e Venda 2021
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Vivendo num tempo em que as empresas enfrentam maiores dificuldades,
consideramos que a linha de apoio “Planos de Comercialização e Venda” (PCV’s) deverá
ser ainda mais flexível e ampla, para que os associados que são associações, empresas
ou empresários em nome individual possam dela retirar o melhor proveito no alavancar
da sua intervenção promocional nos mercados externos.
Por tal razão sugere-se que as normas para os PCV’s contemplem o seguinte clausulado:

1. No mês de novembro de 2020 a ARPTA procederá à divulgação do concurso para a
apresentação de candidaturas de Planos de Comercialização e Venda (PCV’s),
decorrendo o prazo para apresentação de candidaturas do dia 1, até às 23h59 de
31 de dezembro.
2. Será consignada uma importância de 150.000 € para financiamento dos Planos de
Comercialização e Venda (PCV’s) que visem o desenvolvimento de ações de
promoção em mercados externos não contidas no Plano Marca Alentejo, disso
informando o trade da região;
3. Os PCV´s implicam a elaboração de um plano de ação conjunto e têm de integrar
um mínimo de quatro associações, estabelecimentos, empresas ou empresários
em nome individual, que correspondam a outros tantos registos no Registo
Nacional de Turismo;
4. Por decisão da Direção poderão ser organizados PCV’s de iniciativa da Agência, a
todo o tempo;
5. Os PCV’s de iniciativa da Agência serão implementados se for registado o interesse
de, pelo menos, 4 associações, estabelecimentos, empresas ou empresários em
nome individual, que correspondam a outros tantos registos no Registo Nacional
de Turismo.
6. Admite-se a possibilidade de aprovar PCV’s individuais apresentados por
associação, empresa ou empresário em nome individual associado nas seguintes
situações:
a) Se a natureza do produto, do mercado visado ou da tipologia da ação não
permitir enquadramento em PCV conjunto, podendo ser considerados os
seguintes investimentos:

20

a. Produção de material promocional, incluindo a produção de conteúdo
e traduções;
b. Produção de sites, incluindo produção de conteúdos e traduções;
c. Participação em eventos;
d. Deslocações e estadas;
e. Campanhas on line;
b) Se visar a participação física ou digital em feiras, workshops, roadshows ou
outros eventos promovidos pelo Turismo de Portugal ou pela ARPT Alentejo,
abrangendo nestes casos as seguintes tipologias de despesa:
a. Custos de inscrição;
b. Aluguer de espaço ou de estruturas expositivas;
c. Deslocações e estadas;
d. Produção de materiais destinados à distribuição nos eventos antes
referidos, incluindo traduções, apresentações analógicas ou digitais;
7. Os PCV´s deverão ter uma forte componente de venda com objetivos prédefinidos;
8. Os PCV’s conjuntos estão abertos à adesão de qualquer associação, empresa ou
empresário em nome individual associado, devendo:
a) Nomear de entre todos os promotores, um que assumirá a liderança
operacional do PCV e que será o elemento de ligação à Agência;
b) Dentro do agrupamento de promotores que prosseguem um mesmo PCV, os
valores de investimento poderão ser diferenciados entre eles, sendo a
comparticipação efetuada em função do investimento feito por cada um;
9. Só poderão participar nos PCV’s os associados da ARPTA, das tipologias em cima
referidas, que não tenham qualquer tipo de dívidas vencidas perante esta Agência,
exceto se na conta corrente entre o associado e a Agência, nos saldos
reconhecidos, estes revelem créditos superiores a favor das empresas;
10. Todos os promotores abrangidos terão de ter a sua situação regularizada perante
a Segurança Social, o Turismo de Portugal e a Administração Fiscal;
11. Todos os promotores abrangidos deverão aceitar a fiscalização da Agência em
relação às obrigações suprarreferidas;
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12. Todas as ações a desenvolver terão de promover inequivocamente a marca
Alentejo, devendo em todas as ações incluir a divulgação do logótipo
;
13. Todos os promotores abrangidos terão de declarar todos os financiamentos de que
irão dispor para a realização do plano, sejam estes de natureza pública ou privada,
mesmo que provenham de entidades que não tenham como atividade económica
o turismo;
14. Em circunstância alguma serão considerados elegíveis os investimentos feitos em
serviços próprios dos promotores, recursos humanos, ou aquisições de serviços
que não se reportem a efetivas intervenções de promoção ou de comercialização
dirigidas aos mercados externos;
15. Os PCV’s deverão propor investimentos dentro dos seguintes intervalos:
a. Coletivos:
i. Limite mínimo 5.000 €/ Limite máximo 80.000 €;
b. Individuais:
i. Limite mínimo 1.000 €/ Limite máximo 15.000 €;
16. A Direção da Agência poderá vir a considerar uma dotação especial para os PCV’s
promovidos por sua iniciativa;
17. As quotas de um associado para a ARPT não se destinam a financiar eventuais PCV’s
que ele venha a celebrar com a ARPT;
18. O financiamento para os PCV’s é no máximo de igual montante investido pelos
promotores, até ao limite do plafond definido;
19. A comparticipação nos PCV’s será até 50% do investimento efetuado, podendo ser
em percentagem inferior caso a Direção entenda proceder ao rateio do apoio
financeiro pelos diferentes planos;
20. Serão obrigatoriamente apresentados relatórios de progresso, sob pena de
exclusão, quanto à execução de cada PCV às datas de 30 de junho, 30 de setembro
e 31 de dezembro, sendo este último o relatório final de execução.
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VI.

PLANOS FINANCIADOS POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Entraremos em 2021 com duas candidaturas SIAC ativas, sendo a primeira em parceria
com várias autarquias, associações e empresas da parte mais a sul do Alentejo,
designada por INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020, que
apresentamos com mais detalhe em baixo e que se encontra em fase de reprogramação,
enquanto a segunda, chamada ALENTEJO – AN INTERNACIONAL TOURIST DESTINATION,
se encontra já reprogramada para que decorra entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de
dezembro de 2022.

1. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020

Este plano, cuja execução foi iniciada em 2019, suporta-se na candidatura
INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020 e pretende dar resposta a um
conjunto de três fatores críticos de competitividade regional identificados nos
diagnósticos do Programa Operacional Regional do Alentejo (PO Alentejo 2020) e do
Plano de Ação Regional do Alentejo 2020 (PAR Alentejo 2020), na vertente da
Internacionalização das atividades económicas da região, através de definição de
estratégias de internacionalização e abordagens de mercado, que permitam o reforço
da respetiva capacidade competitiva e progressão na cadeia de valor dos produtos
regionais, promovendo a sua visibilidade internacional da oferta e a atenuação da
diferença entre a qualidade intrínseca dos bens e serviços e a qualidade percebida pelos
mercados internacionais.
São promotores deste plano NERBE/AEBAL (líder), ERT ALENTEJO, ADC MOURA, ARPTA
e ACIECALM, que por seu lado tem como parceiros o Consórcio PROVERE e abrange todo
território da NUT II ALENTEJO.
Uma vez que a componente do projeto que está sob responsabilidade desta ARPT se
reporta à presença em algumas feiras, indicadas nos quadros da intervenção por
mercado antes apresentados, aguardamos que a parceria valide uma proposta de
reprogramação que permita perspetivar essas presenças para as datas em que venham
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a ocorrer, ou então o recurso a outra tipologia de ações, sobretudo se
desmaterializadas.

2. ALENTEJO – AN INTERNACIONAL TOURIST DESTINATION

Como já demos conta, esta candidatura já foi alvo de reprogramação temporal,
vigorando de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, estando em equação
igualmente a reprogramação das ações inicialmente candidatas, porque após o tempo
da pandemia parte delas carece de redefinição.
Iremos continuar a procurar atingir uma procura muito específica, que pretende fruir de
experiências de nicho, continuando a promoção do Enoturismo, do Cycling e do Walking,
com as suas novas declinações, mas iniciando em simultâneo o trabalho em torno de
novos produtos.
Uma das linhas de intervenção deste projeto irá contemplar a promoção do produto
estágios desportivos, uma outra visará a promoção do turismo equestre e uma terceira
procurará dar corpo à produção e disseminação de conteúdos sobre todos estes nichos,
suportando fundamentalmente a contratação de assessorias de comunicação nos
principais mercados.

VII.

ESTRUTURA

Ainda que em 2021 venhamos a ter uma redução do valor bruto dos financiamentos
comunitários destinados a encargos com pessoal, o crescimento da massa associativa,
nomeadamente com a adesão de municípios, associado à prestação de serviços aos
associados permitirá a manutenção da atual estrutura, mas não o seu alargamento,
como seria desejável.

VIII.

ORÇAMENTO

O Orçamento, que de seguida se apresenta, fundamenta-se no seguinte conjunto de
pressupostos:
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1. O Protocolo trianual celebrado entre o Turismo de Portugal IP e a Agência,
materializado em contratos anuais, contemplará as seguintes fontes de financiamento:
a) Contribuições financeiras do Turismo de Portugal IP, no valor de 883.323 €;
b) Contribuições financeiras da Entidade Regional de Turismo, no montante de
220.830€ para desenvolvimento dos PCV’s;
c) Contribuições financeiras do sector privado no âmbito dos PCV’s atingindo o
valor mínimo de 220.830 €;
d) Contribuições financeiras de outras entidades públicas, designadamente de
âmbito autárquico, local ou regional;
e) Receitas próprias, nomeadamente as provenientes da quotização e da
prestação de serviços aos associados.
2. Os projetos enquadrados em financiamentos comunitários apresentarão a seguinte
incidência financeira em 2020:
a) INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020: 92 988€
b) ALENTEJO – AN INTERNACIONAL TOURIST DESTINATION: 307 736€;

3. Também a contrapartida nacional obrigatória para as candidaturas apresentadas, seja
na qualidade de promotor, ou de copromotor, irão ser asseguradas por receitas próprias
resultantes sobretudo prestação de serviços bem como através da coordenação das
ações com o Plano Contratualizado com o TdP.
4. Os encargos de funcionamento, incluindo os custos com recursos humanos, serão
suportados por receitas próprias da Agência, por receitas provenientes de
financiamentos comunitários dos projetos SIAC e pelas receitas resultantes da prestação
de serviços aos associados.
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I – INVESTIMENTO

MAPA DE INVESTIMENTO - PLANO DE MARKETING REGIONAL ALENTEJO 2021

ARPT

Alentejo

Alentejo

Mercado

Produto

Atividade

Ação

Descritivo

Espanha

Multiproduto

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Plataformas digitais de maior uso; media online;
redes sociais

Touring

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

Espanha

Contratualização
(total/mercado)

Contratualização
rubrica

144 633,00

9. Participação em grandes feiras e certames
9.1. Feiras
internacionais

FITUR

Alentejo

Espanha

Multiproduto

12.1. Assessorias de imprensa

12.1. Assessorias de Imprensa

Assessoria de imprensa, prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos

3 859,29

Alentejo

Alemanha

Touring

1.2. Operadores Turísticos

Ações conjuntas de promoção / Campanhas - Olimar

15 000,00

Alentejo

Alemanha

Touring

1.2. Operadores Turísticos

Ações conjuntas de promoção / Campanhas - Outras

17 890,71

Alentejo

Alemanha

Touring

3.1. Online

Campanhas Online

10 000,00

Alemanha

Touring

15 000,00

Fam Trips

Alentejo

Alemanha

Touring

Alentejo

Alemanha

Touring

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores

Alentejo

Alemanha

Turismo Natureza + Cycling & Walking

Alentejo

Alemanha

Alentejo

88 300,00

TourNatour

5 000,00

Touring

9. Participação em grandes feiras e certames
10.1. Feiras
internacionais

Feira do Livro

Alemanha

Multiproduto

12.1. Assessorias de imprensa

12.1. Assessorias de Imprensa

Assessoria de imprensa, prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos

Alentejo

Alemanha

Touring

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s

1.2. Operadores Turísticos

Ações conjuntas de promoção / Campanhas

26 140,71

Alentejo

Brasil

Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Campanhas Online para reforço do posicionamento
do Alentejo via redes sociais e outros canais

28 330,00

Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.1. Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.3. Organização de outras ações para agentes Ações de capacitação para agentes
divulgação para agentes do setor

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Enoturismo

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Multiproduto

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores
8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores
12.1. Assessorias de imprensa
1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s
3. Publicidade online e offline

17 890,71
10 000,00

5 000,00

10. Participação em Feiras e outros eventos
10.1. Feiras
de promoção relacionados com produtos

Alentejo

15 000,00

5 000,00

5 000,00

Brasil

25 728,58

5 000,00

Press Trips

Alentejo

15 000,00
21 869,29

5 000,00

6. Organização ou apoio a visitas de
Promoção e capacitação junto de agentes,
familiarização e outras ações de formação e 6.3. Organização de outras ações para agentes
sobretudo online
divulgação para agentes do setor
8.1. Organização de Press Trips

Total

13 172,71

Multiproduto

Alentejo

Autofi. / P.
Serviços

13 172,71

Espanha

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.1. Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

SIAC PCV's / Planos
Internationaliz
PCV's / Planos
Especiais
ação dos
Especiais
(Com. Publica
Recursos
(Privados)
Regional)
Silvestres

144 633,00

176 665,00

Alentejo

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s
3. Publicidade online e offline

SIAC - An
International
Tourist
Destination

5 000,00

5 000,00
21 550,00
3 859,29

21 550,00
21 869,29

25 728,58
26 140,71

28 330,00

Fam Trips

5 000,00
5 000,00
88 330,00

15 000,00
15 000,00

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

5 000,00

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

5 000,00

5 000,00

5 000,00
12.1. Assessorias de imprensa
1.3. OTAs
1.3. OTAs
3.1. Online

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.1. Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

Assessoria de imprensa, prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos
Ações conjuntas de promoção / Campanhas Expedia
Ações conjuntas de promoção / Campanhas - OTA's
especializadas
Campanhas Online

3 859,29
22 756,71
20 000,00
22 330,00

Fam Trips

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.3. Organização de outras ações para agentes Ações de capacitação para agentes
divulgação para agentes do setor
8. Organização ou apoio a visitas de
Press Trips
imprensa e outras ações de promoção com 8.1. Organização de Press Trips
os media dos mercados emissores

21 869,29

25 728,58
22 756,71
20 000,00
22 330,00

5 000,00
5 000,00
88 330,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

88 330,00

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

8.Organização ou apoio a visitas de imprensa
e outras ações de promoção com os media 8.2. Apoio a Press Trips
dos mercados emissores

Apoio à visita de jornalistas norte-americanos

4 384,00
4 384,00

Alentejo

EUA e Canadá

Multiproduto

12.1. Assessorias de imprensa

12.1. Assessorias de Imprensa

Assessoria de imprensa, prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos

Alentejo

França

Touring

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s

1.3. OTAs

Campanha PerfectStay

22 000,00

Alentejo

França

Touring

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s

1.3. OTAs

Ações conjuntas de promoção / Campanhas - Outras

18 140,72

Alentejo

França

Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Campanhas Online

20 000,00

Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.1. Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

3 859,29

21 869,29
25 728,58

22 000,00

18 140,72

20 000,00
Alentejo

França

Fam Trips

5 000,00
5 000,00

88 330,00

Alentejo

França

Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.3. Organização de outras ações para agentes Ações de capacitação para agentes
divulgação para agentes do setor

Alentejo

França

Touring

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores

Alentejo

França

Turismo Natureza Cycling & Walking

10. Participação em Feiras e outros eventos
10.1. Feiras
de promoção relacionados com produtos

Alentejo

França

Multiproduto

12.1. Assessorias de imprensa

12.1. Assessorias de imprensa

Assessoria de imprensa, prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Touring

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s

1.2. Operadores Turísticos

EUROAM, Pharos Reizen, Adagio, T-HL Leisure
Group, Imagin, Style in travel, ISROPAetc.

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Touring

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s

1.3. OTAs

Travel Counselors

3 884,00

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Campanhas Online

11 000,00

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.1. Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

Países Baixos e Bélgica Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.3. Organização de outras ações para agentes Promoção e capacitação junto Travel Counselors
divulgação para agentes do setor

Alentejo

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Touring

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Touring

Alentejo

8.1. Organização de Press Trips

5 000,00

Press Trips

5 000,00

Salon Mondial du tourisme / Destination Nature

9 330,00

3 859,28

5 000,00

5 000,00

9 330,00

25 728,56
32 756,72
32 756,72

3 884,00

8.1. Organização de Press Trips

Experience Alentejo Alentejo Pharos Reizen e
ISROPA

11 000,00

7 330,00
7 330,00
5 000,00
88 330,00

5 000,00

Press Trips

5 000,00

9. Participação em grandes feiras e certames
9.1. Feiras
internacionais

Vakantiebeurs - Utrecht

9 500,00

Países Baixos e Bélgica Cycling & Walking

10. Participação em Feiras e outros eventos
10.1. Feiras
de promoção relacionados com produtos

Fiets en Wandelbeurs - Gent

5 000,00

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Cycling & Walking

10. Participação em Feiras e outros eventos
10.1. Feiras
de promoção relacionados com produtos

Fiets en Wandelbeurs - Utrecht

5 000,00

Alentejo

Países Baixos e Bélgica Touring

12.1. Assessorias de imprensa

12.1. Assessorias de Imprensa

Assessoria de imprensa, prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos

3 859,28

Alentejo

Reino Unido

Touring

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s

1.2. Operadores Turísticos

Alentejo

Reino Unido

Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Alentejo

Reino Unido

Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.1. Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

Alentejo

Reino Unido

Enoturismo

Alentejo

Reino Unido

Enoturismo

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores
8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores

21 869,28

5 000,00

9 500,00

5 000,00

5 000,00
21 869,28
25 728,56

Mini campanhas online com operadores de nicho em
segmentos chave, que incluam training aos seus
agentes
Campanhas Online

43 640,72
11 830,00

Organização de Fam Trip, sobre T. de Natureza,
walking, com destaque para Caminhos de Santiago e
Enoturismo

5 000,00

8.1. Organização de Press Trips

Organização de Press Trip sobre T. Natureza,
Caminhos de Santiago e Enoturismo

5 000,00

8.2. Apoio a Press Trips

Apoio a fam trips individuais (max 2, 3)

43 640,72
11 830,00

5 000,00

5 000,00
88 330,00

2 500,00
2 500,00

88 330,00

Alentejo

Reino Unido

Touring

9. Participação em grandes feiras e certames
9.1. Feiras
internacionais

WTM - Londres

9 500,00

Alentejo

Reino Unido

Touring

10. Participação em Feiras e outros eventos
10.1. Feiras
de promoção relacionados com produtos

Destinations London

5 000,00

Alentejo

Reino Unido

Touring

11. Participação em Workshops e
Roadshows

11.1. Workshops

Evento ViniPortugal em Londres.

2 000,00

Alentejo

Reino Unido

Touring

12.1. Assessorias de imprensa

12.1. Assessorias de Imprensa

Assessoria de imprensa, prospeção, RP, produção e
difusão de conteúdos

3 859,28

Alentejo

Irlanda

Touring

2. Compromissos dos Programas VIP e M&I

2.1. VIP

Convenção ITAA

Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.3. Organização de outras ações para agentes Pré e Pós tour Convenção ITAA
divulgação para agentes do setor

Touring

1. Ações de promoção com companhias
aéreas, operadores turísticos e OTA’s

1.2. Operadores turísticos

Ações conjuntas de promoção / Campanhas - Outras

Multiproduto

2. Compromissos dos Programas VIP e M&I

2.1. VIP

A World For Travel – Fórum Évora

2 500,00

Multiproduto

2. Compromissos dos Programas VIP e M&I

2.1. VIP

Conferência Mundial sobre Enoturismo

2 500,00

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Criação do filtro de Instagram "Luz do Alentejo" e
Ações de marketing para o Lançamento

33 708,00

Touring

4. Manutenção e dinamização dos canais
online regionais de turismo

4.1. Website

www.visitalentejo.pt

20 000,00

Touring

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e 6.1. Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

Alentejo

Alentejo
Alentejo
Alentejo
Alentejo
Alentejo

Alentejo

Irlanda
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros

Multiproduto

Multimercado /
Outros
Alentejo

Multiproduto
Multimercado /
Outros

Alentejo
Alentejo

Alentejo

Alentejo
Alentejo
Alentejo

Multiproduto
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros

Touring

Touring

Multiproduto
Multiproduto
Multiproduto

Alentejo
Alentejo
Alentejo
Alentejo
Alentejo
Alentejo

10 000,00

Sales Calls Online com Clientes

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

Multiproduto

35 000,00

5 000,00

10.1. Feiras
PCV's

Planos de Comercialização e Venda

Planos Especiais

Promoção de Congressos, Eventos e Produtos Promoção de Congressos, Eventos e Produtos

8.2. Apoio a Press Trips

Touring

Multiproduto

35 000,00

5 000,00

Multimercado /
Outros

Multiproduto

143 708,00

5 000,00

Water life Aid (Reguengos de Monsaraz)

Multiproduto

20 000,00

5 000,00

Turismo de Natureza

Turismo Desportivo

2 500,00
33 708,00

5 000,00
6.4. Apoio a outras ações para agentes

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e Apoio a outras ações para agentes
divulgação para agentes do setor

Turismo Equestre

2 500,00

5 000,00

Multimercado /
Outros

Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros
Multimercado /
Outros

20 000,00

5 000,00

PCV's

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores
Alentejo - An International Tourist
Destination
Alentejo - An International Tourist
Destination
Alentejo - An International Tourist
Destination
Alentejo - An International Tourist
Destination
Alentejo - An International Tourist
Destination

20 000,00

Fam Trips

Press Trips
Sweden International Horse Show; Danish Travel
Show (Ferie for Alle), ITB Shangai - Participação com
ETOA

10. Participação em Feiras e outros eventos
de promoção relacionados com produtos

23 000,00

10 000,00

Touring

Alentejo

Alentejo

8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores
8. Organização ou apoio a visitas de
imprensa e outras ações de promoção com
os media dos mercados emissores

25 728,56

33 000,00

6. Organização ou apoio a visitas de
Criação de Plataforma de E-learning com o intuito de
familiarização e outras ações de formação e 6.3. Organização de outras ações para agentes
capacitar Agentes de Viagem.
divulgação para agentes do setor
6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e
divulgação para agentes do setor

2 000,00
21 869,28

23 000,00

Fam Trips "Valores da Sustentabilidade" Reguengos
de Monsaraz

Alentejo

Alentejo

5 000,00

6. Organização ou apoio a visitas de
familiarização e outras ações de formação e Organização de Fam Trips
divulgação para agentes do setor

Multimercado /
Outros

Alentejo

9 500,00

Organização de Press Trips

5 000,00
10 000,00
10 000,00
150 000,00

150 000,00

70 830,00

70 830,00

300 000,00
141 660,00
11 161,00
11 161,00
6 377,00
6 377,00

Press Trips "Valores da Sustentabilidade" Reguengos
de Monsaraz

Plano especial de promoção internacional do
Turismo Equestre
Plano especial de promoção internacional do
Turismo Desportivo
Promoção, comunicação e diseminação do
projeto

Plano especial de promoção internacional do
Turismo Equestre
Plano especial de promoção internacional do
Turismo Desportivo
Promoção, comunicação e diseminação do projeto

Monitorização e avaliação de resultados

Monitorização e avaliação de resultados

Gestão e acompanhamento do projeto

Vencimentos e Encargos

Internacionalização dos Recursos Silvestres

Promoção internacional dos recursos silvetres Participação em feiras internacionais

Consumos correntes
Vencimentos e Encargos

Consumos correntes
Vencimentos e Encargos

7 062,00
7 062,00
36 395,00

6 423,00

25 245,00

4 455,00

3 187,50

562,50

3 825,00

675,00

39 837,80

7 030,20
79 039,80

13 948,20

Consumos correntes
Vencimentos e Encargos

1 400,00
238 132,00

TOTAL

883 323,00

883 323,00

261 575,30

79 039,80

220 830,00

220 830,00

42 818,00
29 700,00
3 750,00
4 500,00
46 868,00
92 988,00
1 400,00
238 132,00

297 225,90 1 962 824,00

ORIGEM

RECEITA 2021

Cod. Projeto / Componente

Turismo de
Portugal

Contratualização da Promoção Externa - Plano de Marketing Regional
Plano Marca Regional
Planos de Comercialização e Vendas
Planos Especiais (Congressos, Eventos, Produtos)
Valores da Sustentabilidade
Alentejo - An International Tourist Destination *(coord.
3
Contrat. Promo. Externa)
4 Internacionalização dos recursos Silvestres 2020
5 Estrutura **
TOTAL

1.
1.1
1.2
1.3
2.

* Rubricas do Projeto coordenadas com Contratualização
** Projeto 3) inclui investimento de 46,868€ respeitante a equipa técnica à
qual corresponde um financiamento de 39,837,80.
Custo tota de vencimentos e encargos de 285 000€

ERT

Empresas (inv.
privado)

SIAC - ALT20-01- SIAC - ALT20-010752-FEDER0752-FEDER000050
000037

Quotas e p.
serviços /
Autofinanci.

883 323
150 000
70 830

261 575
79 040

883 323

220 830

24 600

883 323
300 000
141 660
24 600

19 146

280 721

13 948
239 532
297 226

92 988
239 532
1 962 824

150 000
70 830

*

220 830

261 575

79 040

TOTAL

