FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE CANDIDATURA À
INTEGRAÇÃO NO CATÁLOGO DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS
BASEADAS NO PATRIMÓNIO CULTURAL
IMATERIAL DO ALENTEJO E RIBATEJO

A. Entidade Proponente
Dados Gerais
1. Designação do Proponente

2. Tipologia da entidade (tipo de organização)

3. Morada da Sede

4. NIF
5. Representante Legal
6. Contacto Telefónico
7. Correio Eletrónico
8. Endereço do Website/ Redes Sociais
9. Entidade parceiras (se aplicável)

10. Registo RNAT ou RNAVT*

* Obrigatório, exceto na candidatura a experiências individuais por parte de entidades
públicas, desde que apresentem parceiros devidamente registados.

Questões Específicas para entidades proponentes de natureza privada

1. A entidade já desenvolve atividade turística no território do Alentejo e Ribatejo? Se sim,
desde quando?

(3.000 caracteres máximo)

2. Quais os produtos e serviços turísticos que melhor representam a atividade da entidade
proponente? Assinale com x os mais relevantes/ frequentes no contexto da atividade que
desenvolve:
Produto Turístico
Visitas guiadas a equipamentos culturais
Visitas guiadas a outros espaços patrimoniais ou naturais
Outras visitas guiadas. Especificar:
Workshops/ Masterclassde natureza cultural
Workshops/ Masterclassde outra natureza
Percursos pedestres
Atividades TT
Atividades náuticas
Atividades de observação e fruição da natureza (birdwatching, …)
Provas gastronómicas ou de degustação
Outras atividades. Especificar:
Questões gerais (a responder por qualquer entidade proponente,
independentemente da sua natureza)

3. A entidade considera deter o apropriado conhecimento do PCI do Alentejo e Ribatejo, em
particular, associado à Experiência Turística que pretende ver integrada no Catálogo?
Justifique, exemplificando com elementos que possam confirmar a existência de
conhecimento adequado.

(6.000 caracteres máximo)

4. A entidade proponente e qualquer entidade sua parceira dispõem de recursos humanos

qualificados adequados à preparação, operacionalização e comercialização da Experiência
Turística que pretende ver integrada no Catálogo? Se não, tem condições para recrutar os
recursos humanos necessários para o efeito?
Se possível, complemente a resposta com informação sobre os recursos humanos que
pretende afetar a este produto turístico, indicando, designadamente, a formação académica,
o domínio de línguas estrangeiras, a experiência profissional (n.º anos e atividades
desempenhadas), carteira profissional (se aplicável).

(2.500 caracteres máximo)

B. Experiência Turística
Tipo de Experiênciaque pretende candidatar ao Catálogo
Tipo de
Experiência
Rota do Património Cultural Imaterial da Humanidade
Programa turístico temático “Caminhos da Lã”
Programa turístico temático “Construção Tradicional”
Programa turístico territorial Alentejo Litoral
Programa turístico territorial Lezíria do Tejo
Experiência individual “Manufatura dos Chocalhos”
Experiência individual “Produção Tradicional de Vinho de Talha”
Experiência individual “Cultura Avieira”
Experiência Individual “Festas do Povo de Campo Maior”
Experiência Individual “Produção de Figurado em Barro de Estremoz”
Experiência Individual “Cante Alentejano”
Outro
Qual?

Descrição da Experiência Turística

1 Designação proposta para a experiência / produto

(100 caracteres máximo)

2 Descrição da experiência / produto (objetivos, o que oferece e que é distintivo, como valoriza
e promove o PCI envolvido)

(5.000 caracteres máximo)

3 Locais de realização e respetivo itinerário (se aplicável, incluindo a apresentação em anexo
um mapa)

(2.000 caracteres máximo)

4 Locais de alojamento e refeições (se aplicáveis)

(2.000 caracteres máximo)

5 Tipo de transporte oferecido (se aplicável)

(1.000 caracteres máximo)

6 Número de pessoas por grupo (valor máximo e mínimo para a realização da
experiência)

(1.000 caracteres máximo)

7 Programa da experiência (horários, duração, frequência)

(2.500 caracteres máximo)

8 Preços de comercialização (a assegurar pela(s) entidade(s) parceira(s)*

(1.000 caracteres máximo)
* indicativo

9 Que protagonistas de PCI serão envolvidos na experiência

(2.000 caracteres máximo)

10 Que mediador irá acompanhar os turistas e visitantes na experiência (que
formação/experiência profissional)?

(2.000 caracteres máximo)

11 Que tipo de materiais promocionais e interpretativos vão disponibilizar aos
participantes na experiência

(3.000 caracteres máximo)

C. Elemento obrigatório a anexar(em pdf no caso de 1 e 2)
1. Declaração comprovativa do cumprimento legal de todos os requisitos aplicáveis à

atividade desempenhada pela entidade proponente (Declaração| Compromisso de Honra) ou
pela entidade parceira, no caso de a entidade proponente ser de natureza pública.

2. No máximo dois links para bases de informação ou sites preenchidos com elementos

complementares que contribuam para a descrição aprofundada do projeto, tais como
documentos formato PDF ou MS Office, vídeos e imagens, devidamente referidos no formulário
de candidatura.
(250 caracteres máximo)

D. Elementos facultativos a anexar (em pdf)
1. Material promocional e interpretativo habitualmente fornecido pela entidade
proponente aos seus clientes.

2. Qualquer outro material considerado relevante para a apreciação da experiência

turísticae/ou das entidades proponente e parceira (no caso de entidade proponente ter
natureza pública)

Nota final: Caso pretenda candidatar mais do que uma Experiência, o proponente deverá
preencher um Formulário de Candidatura para cada uma.

