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1. ENQUADRAMENTO

Sem possibilidade de usar o enquadramen-
to resultante do trabalho desenvolvido em 
anos anteriores dada a situação de rutura 
provocada pela crise pandémica, este Plano 
é fundamentalmente um exercício de rein-
venção e retoma, em que procuramos ter a 
melhor leitura da realidade que virá, usan-
do os indicadores possíveis e, sobretudo, o 
“sentir” dos mercados e das empresas.

Nesta reinvenção do nosso trabalho va-
mos considerar que os efeitos da pande-
mia, quando passarem e se passarem, nos 
trarão uma realidade do negócio turístico 
que seguramente será diferente, mas que 
nós não podemos senão entender enquan-
to cenários possíveis, não suportados em 
projeções sérias e fundamentadas.

Não obstante esse quadro de incertezas, 
o referencial estratégico que assumimos 
está em linha com os 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, a Estratégia Turismo 2027, que 
o “Plano Turismo + Sustentável 20-23” 
materializa e com os objetivos do “Plano 
Reativar o Turismo – Construir o Futuro”, 
assumindo que o “Turismo como hub para 
o desenvolvimento económico, social e 
ambiental em todo o território, posicio-
nando Portugal como um dos destinos tu-
rísticos mais competitivos e sustentáveis 
do mundo” (Sic.: ET 2027), através de al-
guns dos objetivos estratégicos aí defini-
dos e nos quais se enquadra a intervenção 
desta ARPT, dada a sua natureza e objeto:

1. Aumentar a procura turística

2. Crescer a um ritmo mais acelerado nas 
receitas do que nas dormidas;

3. Alargar a atividade turística a todo o ano;

4. Contribuir para aumentar as habilita-
ções da população empregada no Tu-
rismo e para melhores salários, a que 
corresponde o ODS 8 “Emprego Digno 
e Crescimento Económico”;

5. Contribuir para a atividade turística 
gere um impacto positivo nas popula-
ções residentes;

Em linha com tais objetivos, o presente 
Plano de Marketing visa assegurar que o 
Alentejo é reconhecido como destino sus-
tentável, divulgando a oferta turística sus-
tentável, em todo o território e ao longo de 
todo o ano, ao mesmo tempo que temos 
de saber encontrar o cliente que procura 
este tipo de turismo, utiliza uma mobilida-
de sustentável e que seja sensível a pros-
seguir comportamentos responsáveis.

Mantendo estes princípios estratégicos e 
tal como o fizemos para o ano em curso, 
esta projeção de ações poderá ser revista a 
todo o tempo, acompanhando as evoluções 
que se forem desenhando, numa dimensão 
dinâmica que consideramos absolutamen-
te imperativa.

Queremos reafirmar a nossa intenção de 
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prosseguir uma ainda mais estreita articu-
lação com o Turismo de Portugal, a quem 
agradecemos a disponibilidade para parti-
cipar em todas as reuniões de Direção que 
se fizeram e se farão, uma maior partilha 
de informação com as EdT’s e assessorias 
contratadas pelo Turismo de Portugal nos 
mercados, evitando redundâncias e apos-
tando na otimização da utilização articu-
lada e integrada com as nossas próprias 
assessorias, bem como de prosseguirmos 
uma plano convergente com as demais 
ARPT’s, como aliás o provam as propostas 
de 5 PPM’s que aqui se apresentam e as 
já articuladas participações conjuntas em 
feiras de produto ou de público.

Mesmo com as adaptações que possa vir 
a conhecer, este Plano procurará manter o 
foco da comunicação na “Luz do Alentejo” 
enquanto ativo diferenciador e qualifica-
dor, procurando que este seja progressiva-
mente assumido pelo tecido empresarial, 
podendo e devendo revelar-se enquanto 
produtos turísticos.

Partimos para a sua elaboração sabendo 
já que durante 2022 prevalecerá o refe-
rencial criado pelo “Protocolo para a Pro-
moção Turística Externa” que vigorou no 
último triénio, sendo que sobre ele refle-
tiremos conjuntamente durante o primeiro 
semestre de 2022, mas e enquanto isso, 
esperamos que o Turismo de Portugal es-
tabeleça e prossiga procedimentos muito 
expeditos e muito pouco formais adminis-
trativamente para que a nossa capacidade 
de adaptação às mudanças não se traduza 
em perdas de tempo e de oportunidade.

Correspondendo à solicitação dos associa-
dos, em 2022 iremos dar maior destaque 
ao segmento M&I. Importa atualizar a in-
formação acerca da oferta deste segmento 
na região, agregá-la num documento sin-
tético que contemple unidades hoteleiras, 
capacidade de salas e outros espaços para 
congressos, espaços para catering, aces-
sos à região e oferta complementar (eno-
turismo, património, atividades, etc). A 
presença na IBTM, idealmente em formato 
Missão Empresarial, será o ponto de parti-
da para o desenvolvimento deste trabalho.

Especial atenção iremos conferir ao rela-
cionamento com os associados, que pro-
curaremos acompanhar mais de perto, 
bem como a intenção de alargar a massa 
associativa em número, tipo e abrangên-
cia de associados, sejam empresas dos di-
ferentes setores que integram a fileira do 
turismo, sejam inclusivamente as Autar-
quias Locais e, através destas, com a Co-
munidades Intermunicipais, procurando a 
sua sensibilização para que prossigamos 
uma intervenção tão alinhada com os ob-
jetivos e estratégias nacionais e regionais 
quanto possível.

Gostaríamos de sublinhar que no caso 
concreto de Espanha e pela primeira vez, 
no Plano que aqui se apresenta se incor-
poram os resultados de um trabalho arti-
culado entre ERT e ARPT.

Estamos em crer que assim respeitamos 
na integra os “5 Princípios” vertidos nas 
Linhas de Orientação Estratégica (LOE) 
definidas pelo Turismo de Portugal, conti-
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nuando a afirmar-nos como sendo a casa 
comum do turismo na NUT II Alentejo, 
procurando mobilizar todos os atores para 
a necessidade de trabalharmos na promo-
ção de um Alentejo mais sustentável, mais 
solidário, mais apostado em prosseguir os 
princípios da economia circular, da subsi-
diariedade e da digitalização.

Uma última nota para dar conta que ire-
mos dar sequência ao trabalho iniciado 
em 2021 no que toca ao prosseguimento 
de um acordo quadro com a Google, que 
será assumidamente o maior fornecedor 
da Agência para o conjunto de mercados, 
seja no suporte a estratégias B2C, ou na 
criação de fluxos para as plataformas dos 
parceiros, isto em termos de incentivo no 
âmbito do B2B.
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2. Considerandos sobre a 
intervenção por mercado

A. ESPANHA

A pandemia não veio alterar a forma como o 
Alentejo se vende em Espanha, podendo até 
considerar-se que veio sublinhar aquilo que 
era já o modelo de negócio pré pandemia.

Não obstante o definido nas LOE, neste mer-
cado não iremos respeitar a relação 2/3 de 
investimento no B2B e 1/3 no B2C porque 
o Alentejo não é um destino que se vende 
muito nas agências de viagens convencio-
nais, visto que é muito fácil o acesso des-
de Espanha e favorece as compras diretas, 
pelo que acreditamos que o peso das ações 
dirigidas ao consumidor final deve ser maior 
do que o investimento na tour operação.Ou 
seja assumimos que para este mercado 
o grosso do investimento se destinará a 
ganhos de visibilidade, que procuraremos 
transformar em conversão, com uma forte 
intervenção no circuito B2C, com recurso 
a todas as formas de comunicação possí-
veis, mas sobretudo focado na utilização 
de suportes online, sejam redes sociais, 
utilização de diversas plataformas e de to-
das a vasta gama de ferramentas Google, 
sempre com o intuito de gerar visibilidade 
e canalizar fluxos de compradores para 
plataformas de venda, sejam estas os si-
tes dos associados ou OTA’s.

Quanto às OTA’s e na sequência do antes 
referido, devemos colocar em evidência 
que o seu trabalho aproxima e amplia os 
canais de venda voltados ao consumidor 
final, favorecendo a reserva de hotéis, 
carros e aviões, enquanto e ao mesmo 
tempo, nos aumenta a visibilidade junto 
do consumidor.

Para além disso, a nossa orientação será 
também trabalhar com Operadores e 
Agências de “programação boutique”, so-
bretudo vocacionadas para FIT’s, incluin-
do hotéis boutique, experiências rurais, 
etc. Neste caso, o conhecimento que o 
Operador/Agente tenha do produto é mui-
to importante para que a mais-valia desta 
colaboração seja a recomendação de lo-
cais verdadeiramente especiais. 

Iremos fazer uma seleção do melhor des-
sas agências, convidá-las a visitar o des-
tino e fornece-lhes informações valiosas 
para que possam posicionar o produ-
to junto dos seus clientes. Estamos em 
querer que isso nos trará mais qualidade 
e eventualmente menos quantidade, já 
que movimentam clientes com alto poder 
aquisitivo, mas não trabalham por volume.

Empresas de experiência e centros de re-
serva de hotéis segmentados, como Civi-
tatis, Escapada Rural, Rusticae, Ruralka 
etc são potências parceiros no desenvol-
vimento de campanhas já têm um público 
muito próximo do produto Alentejo e fa-
vorecem a venda diretamente nas plata-
formas onde estão presentes as empresas 
do Alentejo.
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O segmento M&I será também alvo de apos-
ta, esperando-se que, a presença na IBTM, 
em Barcelona, proporcione a continuidade 
de afirmação deste produto e dos vários 
atores que a ele se dedicam no destino.    

Na definição inicial, em todo o acompa-
nhamento à execução e no ponderar de 
eventuais mudanças de estratégia ou do 
plano de ação, pretende-se contar com 
o contributo permanente de uma equi-
pa mista, integrando representantes da 
Entidade Regional e desta Agência, pro-
curando que assim seja possível poder 
contar com mais recursos para o traba-
lho naquele que se espera continue a 
ser o mais importante mercado externo, 
nomeadamente em termos financeiros, 
conseguindo mais um 1/3 da capacidade 
de investimento registada em média nos 
anos anteriores.

B. BRASIL

Recordemos que a estratégia para este 
mercado passou por procurar estar o mais 
próximo possível do nosso público alvo, 
tendo conseguido excelentes resultados 
num tempo pré pandemia.

Tivemos um primeiro momento, onde era 
necessário colocar o Alentejo no mercado, 
aumentar a sua presença na distribuição 
e colocar novos produtos nas prateleiras 
dos operadores e agentes de viagem.

Depois fizemos um trabalho de nos apro-
ximarmos do mercado de Luxo reposi-
cionando o Alentejo, também como um 
destino para esse público. Fizemos capa-
citações pelo Brasil todo, aproximámo-
-nos do trade e dos media, apoiámos press 
e fam trip procurámos mostrar o Alentejo 
tal qual ele é. Focámo-nos em segmentos 
e fomos rigorosos nos apoios e na seleção 
dos mesmos.

Em 2018 fizemos uma transição e passá-
mos a participar em eventos que nos apro-
ximaram do cliente final, como o “Portu-
gal 360”, “Prove Portugal”, “Rock in Rio”, 
“Vinhos de Portugal no Rio”, etc.. Nestes 
eventos mantivemos uma forte ligação 
com o trade e procurámos reforçar a nos-
sa visibilidade junto do nosso público alvo.

No pós pandemia consideramos ser de 
continuar a olhar para o mercado man-
tendo este caminho e esta consistência. 
Apesar de termos reduzido o valor de or-
çamento, poderemos ter uma situação em 
que o mercado Brasileiro, juntamente com 
o Americano, será o que mais cresce e que 
trará maior retorno imediato. Para além 
disso convirá não esquecer que o Brasil 
pode ser o mercado que melhor pode aju-
dar no combate à sazonalidade. 

Em 2022 deveremos estabelecer novas 
parcerias com Operadores/Redes de Dis-
tribuição, no quadro das quais deveremos 
realizar roadshow de apresentação de 
produto a Agentes de Viagens, bem como 
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marcar presença nos eventos nos quais 
a marca Portugal participe, como WTM 
LM, ILTM, Vinhos de Portugal, se possível 
junto com o Portugal 360, Wine Gardens, 
Portugal 360; Bienal do livro de São Paulo 
e Rock in Rio.

Um dos aspetos a que daremos maior 
atenção será a ações de Inbound Marke-
ting, também conhecido como Marketing 
de Atração, que aplica técnicas de Marke-
ting Digital para preparar os leads para 
o momento da compra. Esta metodolo-
gia é focada em entender a forma como 
o consumidor pensa, com o que ele inte-
rage e como ele chega ao momento ideal 
de compra, com base no contexto digital. 
Durante o processo de compra do turista 
implementamos diversas estratégias de 
marketing de conteúdo para guiar a pes-
soa durante este processo, tirar as suas 
dúvidas e convertê-lo em cliente.

Tudo isto completado por campanhas 
Google, desenvolvidas no âmbito do con-
trato quadro para todos os mercados, bem 
como nas redes sociais em maior uso nes-
te mercado.

Para o bom desempenho de todas estas 
campanhas importa reformular o site “tu-
rismodoalentejo.com.br”, que se baseará 
fundamentalmente na visita virtual insta-
lada no visitalentejo.

C. ALEMANHA

Não obstante ser um mercado que este-
ve praticamente parado nos dois últimos 
anos, julgamos poder afirmar que o ALEN-
TEJO está cada vez mais na mira dos con-
sumidores alemães e que a maior parte 
dos viajantes irá adotar o princípio 2G (va-
cinado ou curado) nas suas viagens, pelo 
que a estratégia que aqui se sugere é a de 
que o Alentejo encare a época de 2022 
como um ano de expansão na área do co-
nhecimento para operadores e agentes de 
viagens.

Esse aumento do conhecimento proces-
sar-se-á através de seminários virtuais 
com todos os operadores turísticos, com-
binando a vertente informação sobre o 
destino com a oferta que estes operado-
res possam já ter para o ALENTEJO, in-
cluindo a possibilidade de realizar estes 
seminários virtuais para pessoal interno, 
para clientes trade (b2b) ou clientes dire-
tos (b2c).

Mas também através de seminários pre-
senciais, a terem lugar no 2º semestre de 
2022, num total de 6 a 7 seminários em 
cidades a definir nos Estados Federais da 
Baviera, Baden-Vurtemberga, Hesse e Re-
nânia do Norte-Vestfália.

Paralelamente a esta oferta de seminários 
virtuais, é fundamental dar a conhecer o 
destino a um maior número possível de 
operadores e agentes de viagens, para o 



1 4A G Ê N C I A  D E  P R O M O Ç Ã O  T U R Í S T I C A  D O  A L E N T E J O

que se reforçará a organização de viagens 
de familiarização, seja com Operadores 
Turísticos de pequena e média dimensão, 
assim como para agências organizadoras 
de grupos, podendo algumas destas via-
gens circunscritas ao pessoal de reservas 
dum único operador, seja com Agentes de 
Viagens, oferecendo a um grupo de opera-
dores previamente identificados a possi-
bilidade de realizar viagens de familiariza-
ção para agentes de viagens com os quais 
melhor trabalham.

Complementarmente estamos a estudar 
a possibilidade de organizar uma ação de 
gastronomia/enoturismo com jornalistas 
e trade, a ter lugar ainda no Alentejo, na 
qual um chef do Alentejo faz uma receita 
em simultâneo com 5 jornalistas/TO’s/AV’s, 
envolvendo um total de 15 parceiros, que 
acompanharão a compra/apanha dos in-
gredientes aos produtores e mercados lo-
cais até à execução e consumo da refeição.

Procuraremos ainda realizar uma fam trip 
exclusiva para o segmento do turismo ati-
vo, envolvendo na sua realização a popula-
ção local e artesãos, evidenciando a nossa 
cultura e autenticidade, no âmbito da qual 
serão promovidas pequenas reuniões bi-
laterais com parceiros portugueses para 
efeitos de discussão de contratação. Pos-
sibilidade da viagem ser acompanhada 
por um jornalista FVW ou Touristik Aktuell 
para efeitos de visibilidade. 

Para além destas iniciativas a terem lu-
gar no Alentejo, pondera-se a realização 
duma iniciativa de charme, baseada em 
contactos locais, convite para almoço 
e oferta de algum produto originário do 
Alentejo e será igualmente nossa intenção 
efetuar uma outra, especialmente dedica-
da ao Turismo Equestre.

Ainda no âmbito da divulgação dos produ-
tos turísticos do Alentejo procurar-se-á a 
inclusão deste destino no atual projeto de 
E-learning desenvolvido com a Touristik 
Aktuell, com conteúdos interativos. 

Pelas caraterísticas específicas deste 
mercado a presença em feiras deve ser 
entendida como obrigatória, estando aqui 
propostas a presença na CMT e Cycling & 
Hiking, f.re.e Caravan (Tournatur) e Boot, 
não esquecendo o trabalho de prospeção 
tendo em vista a definição de um evento 
onde possamos efetuar a promoção do 
<Turismo Equestre e de outra sobre Es-
trágios Desportivos, sendo estas últimas 
no quadro da internacionalização das Es-
tações Náuticas do Alentejo e do projeto 
SIAC em curso. 

Em todas elas se farão apresentações 
“Alentejo”.
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D. ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

O ano de 2022 pode ser crucial para o 
Alentejo na América do Norte na medida 
em que a região procurará dar um impulso 
direcionado e estratégico para expandir a 
sua posição no mercado. 

Teremos de prosseguir estratégias defi-
nidas em linha com o rumo do mercado, 
procurando num tempo de pós pandemia 
construir uma marca e aumentar a parti-
cipação no mercado. Pandemia que não 
irá desaparecer, pelo menos no decurso 
de 2022, o que implicará que as viagens 
serão mais caras e complicadas. 

Para os Operadores Turísticos tentaremos 
promover viagens de estudo individuais 
para que possam criar, ou melhorar, o 
respetivo portfolio de produtos Alentejo 
e para os Agentes de Viagens vamos pro-
curar organizar viagens já durante a pri-
mavera, trabalhando com a JaxFax para 
mobilizar agentes americanos e com a 
ACTA para mobilizar agentes canadianos. 
Iremos promover eventos online com as 
mesmas parcerias, podendo ser 2-3 even-
tos nos EUA e 3 no Canadá.
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Para além disso procuraremos realizar 
roadshows em Boston, Nova York, (ou 
Washington, Chicago ou San Francisco), 
Montreal, Vancouver e Toronto.

Também em termos de B2C estamos a 
programar viagens individuais que pode-
rão ser de 6 a 8 para escritores qualifi-
cados da América do Norte, completados 
com comunicados mensais à imprensa e 
argumentos de venda para media qualifi-
cados, mantendo o blog (ENG e FR.), que é 
um impulsionador de tráfego no site – aju-
dando-nos a alcançar novos públicos ten-
tando uma abordagem diferente, que pas-
sará pela organização de um fórum sobre 
o Alentejo para atrair gente e promover a 
região de uma forma sutil e interativa, ge-
rando simultaneamente novos conteúdos 
para o blog.

E. FRANÇA

Neste mercado temos de procurar capita-
lizar oportunidades num momento em que 
muitos destinos long haul estão fechados 
e em que os franceses vão procurar mais 
autenticidade, mais espaços e natureza, 
melhores experiências entre amigos e ou 
família. 

Produtos como Olivoturismo, Gastro-
nomia, Turismo Sustentável, Cycling & 
Walking, Ruralidade, Itinerário Culturais, 

Dark Sky e um “Sol e Mar Ativo” devem 
merecer a maior das atenções, nomeada-
mente com a organização de fam e press 
trips sobre estes produtos.

Devemos igualmente tirar partido do forte di-
namismo das operações aéreas na província 
(Nantes, Rennes, Montpellier, Lyon, Stras-
bourg, etc.) e organizar ações de promoção 
no terreno com parceiros da operação turísti-
ca, nomeadamente OTA’s, redes de distribui-
ção, aeroportos e companhias aéreas.

Contudo, e à semelhança do que já vimos 
fazendo, a maior aposta deverá passar 
pelas campanhas marketing e em parce-
ria com as OTA’s, tanto mais que muitas 
agências de viagens em França mantêm 
equipas reduzidas, parte em layoff, reto-
mando progressivamente., com regime 
de teletrabalho ainda ativo. Vários ope-
radores reduziram a operação até final 
de 2021, enquanto as OTA’s apresentam 
maior flexibilidade, com uma programação 
funcionando com pacotes dinâmicos, me-
nos engagment, menos allotments, sem 
operações charters, o que facilita a colo-
cação no mercado de produtos Alentejo.

Também aqui a pandemia mudou os com-
portamentos dos consumidores de via-
gens, denotando-se que cada vez mais a 
decisão de compra é tomada à última da 
hora, porque os Franceses querem asse-
gurar-se que é possível efetuar a viagem 
sem restrições, em vez de comprar com 
antecedência e entrar em processos com-
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plicados de reembolso. Esses factos fa-
zem dos OTA’s os primeiros canais de dis-
tribuição pós pandemia, a privilegiar por 
isso na retoma das vendas de viagens para 
o Alentejo. Devemos apostar na acessibili-
dade agora facilitada, na flexibilidade, na 
oferta de pacotes dinâmicos, flash sales…; 

Não obstante o que antes afirmámos e 
propusemos consideramos que não deve-
remos abandonar completamente o sec-
tor tradicional da venda, nomeadamente 
as grandes redes de distribuição, pelo que 
iremos promover ações de formação para 
AV’s, nomeadamente através de webinars. 

Com os demais destinos regionais e com a 
marca Portugal iremos participar na “Mis-
são Empresarial a Portugal”, que será uma 
fam trip e workshop com operadores e 
agências da província, baseados nas cida-
des servidas por aeroportos com ligações 
para Portugal (Lyon, Marselha, Nantes, 
Bordéus, Lille…), prevendo-se 25 partici-
pantes do trade francês.

Também iremos estar presentes no 
workshop em Paris, promovido pelo TP, 
apostando no contacto com a nova gera-
ção hybride, prevendo-se a presença de 
150 agentes em Paris e simultaneamente 
transmissão para as agências na província.  

De igual sorte iremos marcar presença na 
“Operação Buyers M.I.” em Paris e Lyon e 
na “SAISON CROISEE FRANCE-PORTUGAL 
2022”, na qual Portugal é destino convi-

dado. Trata-se duma grande manifestação 
pluridisciplinar dirigida pelo Institut Fran-
çais que permite destacar Portugal duran-
te 8 meses em vários eventos franceses, 
nos campos da arte, ciência, cultura, eco-
nomia, ambiente e turismo.

Igualmente em ponderação está a parti-
cipação no “Lyon Street Food Festival” e 
“Food Temple Paris”, eventos de promo-
ção e uma gastronomia entre modernida-
de e tradição culinárias. 

F. PAÍSES BAIXOS E BÉLGICA

A situação presente em ambos os mer-
cados é bem diferente da que se vivia no 
tempo pré pandemia, sobretudo no que 
respeita à estruturação da operação tu-
rística, com uma muito forte alteração na 
composição do negócio, sendo ainda difí-
cil de identificar que Operadores, redes de 
distribuição ou OTA’s estarão na melhor 
posição para a retoma da atividade.

Estamos já a fazer aproximações aos ope-
radores Caractère, Imagine Travel, T-HL 
(Transeurope-Holiday Line), Connections, 
Zuiderhuis/Vos Travel, na Bélgica e &Oli-
ves, ANWB Reizen, De Jong Intra Vakan-
ties, Eliza was Here, EurAm, SNP, Style 
in Travel (Girassol Vakanties), nos Países 
Baixos, procurando apurar das respetivas 
estratégias e capacidades para 2022, en-
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carando, nesta fase, a colaboração com 
todos com uma possibilidade, assim se 
verifique do lados de cada um deles o 
compromisso de destacar o Alentejo na 
respetiva programação.

A todos se irão propor formas de colabo-
ração que passarão pelo desenvolvimento 
de campanhas conjuntas, organização de 
fam trips, presença em eventos no mer-
cado para dar visibilidade aos produtos 
Alentejo e organização de press trips te-
máticas que permitam colocar em evidên-
cia produtos em venda em todos os seg-
mentos, incluindo MI.

Consideramos que será útil propor às res-
tantes ARPT’s que participarão nas feiras 
de turismo ativo que, à semelhança do ve-
rificado em anos anteriores, se aproveita 
a semana entre cada feira para realizar 
um conjunto de eventos/workshops com o 
propósito antes enunciado.

No que toca à motivação do consumidor 
final iremos continuar as campanhas de 
social e Google, em plataformas online 
especificas como vakantie.be, takeatrip.
be e outros.

Também procuraremos o estabelecimen-
to de parcerias com marcas não turísticas, 
como a realizada este ano com a Svarovski, 
nomeadamente com as lojas de equipamen-
tos para atividades de outdoor AS Adventure.

Ainda em termos de comunicação iremos 

dar o melhor andamento a propostas de 
realização de programas de TV que se en-
contram em análise, mantendo a mesma 
proximidade à comunicação social de dife-
rentes que se garantiu durante toda a pan-
demia, claro que promovendo agora conteú-
dos motivacionais e já não os meramente 
aspiracionais, que vínhamos efetuando. 

G. REINO UNIDO

Não obstante os constrangimentos que en-
volvem o negócio turístico no Reino Unido 
e que não resultam apenas da pandemia, 
como tivemos oportunidade de o confir-
mar junto dos principais atores do sector 
por ocasião do WTM, em muito se devendo 
às condições impostas não só ao negócio 
das viagens, como à mobilidade interna-
cional dos cidadãos, este é um mercado 
que não iremos abandonar, na esperança 
que no dealbar de 2022 o quadro de con-
dicionantes e restrições seja alterado.

Aqui consideramos que o investimen-
to deverá estar centrado em ações com 
a operação turística, organizando visitas 
educacionais dos segmentos “Aventura”, 
Natureza + Religioso e a que resulta da 
campanha com os Travel Counsellors.

Também a participação em alguns eventos 
para o circuito B2B, como um evento den-
tro da Grande Prova da ViniPortugal e com 
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CondeNast, em parceria com outro destino 
regional e a marca Portugal, ou a promo-
ção de apresentações temáticas, como as 
Estações Náuticas, o Imobiliário Turístico, 
Turismo Equestre e Estágios Desportivos 
nas instalações da Embaixada se encon-
tram previstas no presente Plano. 

Serão implementadas campanhas com 
tour operadores, sobretudo nos que re-
velem potencial de crescimento ou in-
trodução de novos produtos, bem como 
se encontra em negociação uma outra 
campanha dirigida a AV’s através da Tra-
velweekly, que poderá incluir ação inversa 
em Portugal, envolvendo mais do que 1 
região, ou uma ação conjunta com a mar-
ca Portugal e todas as marcas regionais 
em Londres. Esta ação em Londres teria 
cunho Connections 

Em termos de feiras consideramos ser de 
procurar estar presentes no “Internatio-
nal Boat Show Southampton” para divul-
gação das Estações Náuticas do Alentejo, 
bem como na Destinations, em parceria 
com TO, e no WTM .

No campo da comunicação, fruto da cola-
boração com a EdT de Londres e da sua 
assessoria de imprensa e relações-públi-
cas, há condições para organizar 3 press 
trips com temas a definir, a que acresce 
mais uma diretamente organizada pela 
EdT sobre Wine Tourism, para além das 
que venham a ser sinalizadas diretamente 
junto da Equipa.

Procurar-se-á manter uma relação de pro-
ximidade a revistas especializadas com 
mais infoque num segmento que a região 
entende ser mais relevante neste merca-
do, de que são exemplo a Food & Travel, 
Wanderlust, CondeNast, National Geogra-
phic, etc..

A EdT de Londres procurará dar continui-
dade à colaboração com a Travelweekly, 
com editoriais temáticos.

H. OUTROS MERCADOS  
E MULTIMERCADOS

Desta feita esta rúbrica não será de natu-
reza meramente residual, mas será aqui 
que se inscreverão ações de alguma mon-
ta, como a presença na 1. HWS Dublin; 2. 
IMTM; 3. EXPO DUBAI; 4. ITB Shanghai, 
que irão ser desenvolvidas em países que 
não integram o nosso top 7.
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Os Planos de Comercialização e Venda 
(PCV’s) visam alavancar e alinhar a pro-
moção externa das empresas com o Plano 
de Marca Regional, devendo ter uma forte 
componente de venda com objetivos pré-
-definidos, não sendo elegíveis despesas 
relacionadas com a participação em ações 
integradas no Plano de Marca Regional e 
nos Planos de Produto e Mercado, nem 
ações realizadas no mercado interno. 

Vivendo num tempo em que as empresas 
enfrentam maiores dificuldades, consi-
deramos que esta linha de apoio deverá 
manter-se flexível e ampla, para que os 
associados que são associações, empre-
sas ou empresários em nome individual 
possam dela retirar o melhor proveito no 
alavancar da sua intervenção promocional 
nos mercados externos, idealmente em 
conjunto.

Por tal razão sugere-se que as normas 
para os PCV’s contemplem o seguinte 
clausulado:

1. No mês de novembro de 2021 a ARPTA 
procedeu à divulgação do concurso 
para a apresentação de candidaturas 
de Planos de Comercialização e Venda 
(PCV’s), decorrendo o prazo para apre-
sentação de candidaturas do dia 1, até 
às 23h59 de 31 de dezembro.

2. Será consignada uma importância de 
150.000 € para financiamento dos Pla-
nos 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 associa-
ções, 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 or-
ganizados PCV’s de iniciativa da Agên-
cia, a todo o tempo;

5. Os PCV’s de iniciativa da Agência se-
rão implementados se for registado o 
interesse de, pelo menos, 4 associa-
ções, 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 se-
guintes situações:

A. Se a natureza do produto, do mercado 
visado ou da tipologia da ação não permi-
tir enquadramento em PCV conjunto, po-
dendo ser considerados os seguintes in-
vestimentos:
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a. Produção de material promocional, incluin-
do 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 ou-
tros eventos promovidos pelo Turismo de 
Portugal ou pela ARPT Alentejo, abran-
gendo nestes casos as seguintes tipolo-
gias 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 referi-
dos, incluindo traduções, apresenta-
ções analógicas ou digitais;

7. Os PCV´s deverão ter uma forte com-
ponente de venda com objetivos pré-
-definidos;

8. Os PCV’s conjuntos estão abertos à 
adesão de qualquer associação, em-

presa ou empresário em nome indivi-
dual associado, devendo:

a. Nomear de entre todos os promotores, 
um que assumirá a liderança opera-
cional do PCV e que será o elemento 
de ligação à Agência;

b. Dentro do agrupamento de promoto-
res 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 as-
sociados da ARPTA, das tipologias em 
cima referidas, que não tenham qual-
quer tipo de dívidas vencidas perante 
esta Agência, exceto se na conta cor-
rente entre o associado e a Agência, 
nos saldos reconhecidos, estes reve-
lem créditos superiores a favor das 
empresas;

10. Todos os promotores abrangidos terão 
de ter a sua situação regularizada pe-
rante a Segurança Social, o Turismo de 
Portugal e a Administração Fiscal;

11. Todos os promotores abrangidos deve-
rão aceitar a fiscalização da Agência em 
relação às obrigações suprarreferidas;

12. Todas as ações a desenvolver terão de 
promover inequivocamente a marca 
Alentejo, devendo em todas as ações 
incluir a divulgação do logótipo  ;
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13. Todos os promotores abrangidos terão 
de declarar todos os financiamentos 
de que irão dispor para a realização do 
plano, sejam estes de natureza públi-
ca ou privada, mesmo que provenham 
de entidades que não tenham como 
atividade económica o turismo;

14. Em circunstância alguma serão con-
siderados elegíveis os investimen-
tos feitos em serviços próprios dos 
promotores, recursos humanos, ou 
aquisições de serviços que não se re-
portem a efetivas intervenções de pro-
moção ou de comercialização dirigidas 
aos mercados externos;

15. Os PCV’s deverão propor investimen-
tos 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 con-
siderar 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 cele-
brar com a ARPT;

18. O financiamento para os PCV’s é no 
máximo de igual montante investido 
pelos promotores, até ao limite do pla-
fond definido; 

19. A comparticipação nos PCV’s será até 
50% do investimento efetuado, po-
dendo ser em percentagem inferior 
caso a Direção entenda proceder ao 
rateio do apoio financeiro pelos dife-
rentes 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 se-
tembro e 31 de dezembro, sendo este 
último o relatório final de execução.

Na senda das reflexões feitas ao longo de 
2021 e sabendo que a figura dos Planos 
de Produto ou Mercado se irá manter no 
próximo ano da contratualização, é inten-
ção desta Agência prosseguir 5 PPM’s, a 
saber:
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1. PPM SETUBAL BAY – 
TURISMO NA NATUREZA

O objetivo da implementação do Plano de 
Produto e Mercado Setúbal Bay – Turismo 
na Natureza visa dar continuidade ao tra-
balho em rede, proporcionado por planos 
semelhantes que decorreram em 2020 e 
2021, continuando o impulso para que 
se reforce a venda direta ao consumidor 
através da central de reservas criada no 
quadro dos PPM’s anteriores.

Toda a estratégia é definida na valoriza-
ção dos ativos Parque Natural da Arrábi-
da, Reserva Natural do Estuário do Sado 
e o Parque Marinho Luís Saldanha, que 
são as três âncoras da estratégia de im-
pulsionamento para o produto ”Turismo 
na Natureza”, promovidos pelas empresas 
associadas da Baía de Setúbal. 

Falamos de todo o tipo de atividade náu-
tica de recreio, dolphinwatching, birdwat-
ching, walking e cycling, sem esquecer to-
das as atividades complementares a estas 
atividades como o alojamento, a restaura-
ção e a enologia. 

Assumimos que este plano mantém com 
objetivos estratégicos fomentar o trabalho 
em rede entre as empresas, operação da 
central de reservas, gestão de pacotes tu-
rísticos para venda na central de reservas 
e redução da sazonalidade. 

Terá como mercados alvo Espanha, Ale-

manha, Holanda e Bélgica, abrangendo a 
náutica de recreio, Dolphinwatching, Bir-
dwatching, Walking e Cycling, a que acres-
cem numa dimensão transversal o aloja-
mento e a restauração.

2. PPM PORTUGAL A 
COUNTRYSIDE DREAM

Aproveitando o sucesso que resultou do 
desenvolvimento do Plano Produto e Mer-
cado “Portugal, a Countryside Dream”, 
nomeadamente no que respeita ao acesso 
aos mercados por parte das empresas as-
sociadas, desenvolvido em conjunto com 
as ARPT Alentejo e Centro de Portugal, Tu-
rismo de Portugal, Associação de Hotéis 
Rurais de Portugal (AHRP) e Associação 
Heranças do Alentejo (AHA), que em 2021 
se viu alargado à ARPT do Porto e Norte e 
passou a contar com o envolvimento das 
Associações ALEP e APECATE, tornando-
-se abrangente em termos de mundo rural 
continental e do qual já se colhem frutos, 
importa agora assegurar que as dinâmicas 
conseguidas não esmorecem e até pos-
sam crescer.

A matriz de objetivos é a mesma desde 
que este trabalho integrado e integrador 
se iniciou, assim como se manterão as es-
tratégias que estão em prosseguimento, 
com planos de ação adaptados às realida-
des de cada momento.



2 9 P L A N O  D E  M A R K E T I N G  2 0 2 2

3. TERROIR.PT

De abrangência efetivamente nacional, 
mobilizando as 5 ARPT’s e ERT’s, as 2 
DRT’s insulares, bem como as 14 CVR’s, 
este é um PPM que foi tentado em 2021, 
mas que agora se apresenta revisto e qua-
lificado, com um foco agora recentrado na 
promoção internacional do Enoturismo, 
nomeadamente no mercado do Brasil.

À presente data ainda se encontra em fase 
de reestruturação, mas até final do corrente 
ano estará convenientemente formatado e 
capaz de ser submetido â apreciação e apro-
vação de todos os parceiros, para depois ser 
candidatado ao Turismo de Portugal.

4. PPM BIRDWATCHING

Numa ação promovida por empresas com 
intervenção relevante na área do Birdwa-
tching nas áreas promocionais de Lisboa, 
Alentejo e Algarve, está em estudo a pos-
sibilidade de se organizar um novo evento 
de promoção deste produto, com projeção 
internacional, que não duplica o já exis-
tente no Algarve.

Numa primeira fase seria realizada uma 
visita de familiarização com vários exper-

ts internacionais, incluindo o responsável 
pela organização da BBF, para avaliação 
in loco de qual o modelo mais eficaz de 
evento de promoção deste produto, para 
depois se partir para a orçamentação e 
planeamento da segunda fase da ação.

Em sede de elaboração da candidatura 
e verificada que seja a concordância das 
ARPT’s de Lisboa e Algarve será definido 
não só o conteúdo deste plano, como se 
fará a sua orçamentação.

5. PPM ROTA VICENTINA

A Rota Vicentina, em nome das empresas 
suas associadas, apresentou às ARPT’s do 
Algarve e do Alentejo a intenção de can-
didatar um PPM que pretende apoiar o 
investimento na valorização dos recursos 
endógenos através da dinâmica turística.

Desse plano fará sobretudo parte a produ-
ção de conteúdos de texto e imagem sobre 
esta temática, a realização de um vídeo 
promocional, para além de ações de pro-
moção inversa, sejam press ou fam trips, 
a participação em eventos internacionais 
e ainda a produção de alguns materiais di-
versos de apoio a estas ações. 
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Para além de ações conjuntas, cuja coor-
denação será da Rota Vicentina, admite-se 
igualmente a inclusão no PPM de projetos 
específicos das empresas, que prossigam 
o mesmo conceito, assim o enriquecendo 
e reforçando.

Ainda que os valores relativos ao investi-
mento direto das empresas esteja em fase 
de auscultação, estima-se que o valor to-
tal do investimento se situe no intervalo 
entre os 35 e 40.000 €.
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Entraremos em 2022 com uma candida-
tura SIAC ativa, intitulada ALENTEJO – AN 
INTERNACIONAL TOURIST DESTINATION, 
que transita de 2021 e decorrerá até 31 
de dezembro de 2022. Para além da repro-
gramação temporal de que este projeto já 
foi alvo, está também em equação a repro-
gramação das ações inicialmente candida-
tadas, 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, continuan-
do a promoção do Enoturismo, do Cycling 
e do Walking, com as suas novas declina-
ções, mas iniciando em simultâneo o tra-
balho em torno de novos produtos.

Uma das linhas de intervenção deste pro-
jeto irá contemplar a promoção do produ-
to estágios desportivos, uma outra visará 
a promoção do turismo equestre e uma 
terceira procurará dar corpo à produção 
e disseminação de conteúdos sobre to-
dos estes nichos, suportando fundamen-
talmente a contratação de assessorias de 
comunicação nos principais mercados.
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Ainda que decorram das mesmas linhas 
de financiamento indicadas no ponto an-
terior, mas não sendo suportadas por can-
didatura apresentada pela Agência, antes 
o sendo pelo projeto “Invest In Alentejo”, 
da responsabilidade da ADRAL e para o 
qual esta conseguiu financiamento do 
SIAC/FEDER e Alentejo 2020, iremos or-
ganizar Missões Empresariais aos princi-
pais eventos nos quais a marca Alentejo 
irá estar presente, permitindo assim que 
essa presença seja reforçada com a par-
ticipação de empresas, que verão os seus 
custos fortemente compensados.

Será esse o funcionamento que iremos usar 
para ações como a participação na EXPO 
DUBAI, nos Roadshows dos Estados Unidos 
e Canadá, no eventual Roadshow na Brasil, 
participação na ITB Shanghai e outras.

II. ESTRUTURA

A ARPT Alentejo conta com uma equipa 
que engloba:

a)Diretor Executivo: António Lacerda

Licenciado em S. Social, pelo ISSSC, com 
Pós-Graduação em Gestão Pública, pelo INA.

Técnico Superior Assessor Principal, do 
Mapa de Pessoal do Município de Alcácer 
do Sal, desde janeiro de 1985, presente-

mente em situação de mobilidade por in-
teresse público; 

Chefe da Divisão Sócio Cultural da Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal desde 1987 e 
até 2005; 

Membro da Comissão Regional de Turismo 
da Região de Turismo de Setúbal – Costa 
Azul de 1986 a 2005;

Membro Suplente da Comissão Executiva 
da Região de Turismo da “Costa Azul” de 
2005 a 2009;

Requisitado como Técnico Superior As-
sessor Principal pela Região de Turismo 
de Setúbal “Costa Azul” de 2006 a 2008;

Chefe de Divisão do Departamento de Tu-
rismo e Ambiente/ Divisão de Turismo e 
Atividade Económicas da Câmara Munici-
pal de Setúbal, em regime de substitui-
ção, de 2008 a 2010;

Administrador Delegado da Associação 
das Regiões de Turismo do Alentejo de 
2000 a 2008;

Diretor Executivo da Agência Regional de 
Promoção Turística – Turismo do Alentejo 
desde 2004 e até ao presente.

b)Gestor de Produto Sénior:  
Fernando Amaral Pires

Bacharelado em Turismo e Termalismo, 
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pelo Instituto Politécnico de Portalegre, 
Escola Superior de Educação, em 1998;

Licenciatura em Turismo e Termalismo, 
pelo Instituto Politécnico de Portalegre, 
Escola Superior de Educação em 2000;

Câmara Municipal de Castelo de Vide em 
1998;

EAAT – Empresa Alentejana de Animação 
Turística, Elvas de 1998 a 1999.

Hotel Sol e Serra de Castelo de Vide, em 
2000;

Colaboração no departamento promocio-
nal da RTE (Região de Turismo de Évora), 
de 2000 a 2001;

Técnico Superior de Planeamento e De-
senvolvimento na ARTA – Associação das 
Regiões de Turismo do Alentejo, de 2001 
a 2008;

Gestor de Produto na Agência Regional de 
Promoção Turística do Alentejo – Turismo 
do Alentejo desde 2008.

c) Gestor de Comunicação:  
Ruben Israel Obadia

Frequência das licenciaturas de Ciências 
da Comunicação e Cultura e de Engenharia 
do Ambiente na Universidade Lusófona; 

Frequência da pós-graduação em Gestão 

Empresarial Editorial dos Media (UAL); 

Curso Avançado em Direção Hoteleira da 
INESP/ADHP;

Diretor da revista Publituris e da Hotelaria 
de 2006 a 2013; 

Organizador dos Portugal Travel Awards e 
Portugal Trade Awards; 

Diretor do Jornal Construir; 

Chefe de redação do jornal Meios & Publi-
cidade;

Colaboração com a revista Rotas & Desti-
nos e o semanário O Independente; 

Docente do módulo de Marketing de Des-
tinos Turísticos no Instituto de Novas Pro-
fissões (INP);

Gestor de Comunicação na Agência Regio-
nal de Promoção Turística – Turismo do 
Alentejo.

d) Gestora de Produto:  
Ângela da Conceição Mendes

Licenciatura em Jornalismo, Comunica-
ção e Cultura pelo Instituto Politécnico de 
Portalegre, Escola Superior de Educação 
de Portalegre, em 2006;

Mestre em Jornalismo e Comunicação 
pelo Instituto Politécnico de Portalegre, 
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Escola Superior de Educação de Portale-
gre, em 2012;

Assistente de Marketing e Relações Pú-
blicas - Comissão Vitivinícola Regional do 
Tejo (Portugal) – Funções: Organização 
de eventos, tais como Feiras, Concursos, 
Cursos e Provas de Vinhos; Organização e 
acompanhamento de Press Trips com jor-
nalistas nacionais e internacionais; Ges-
tão de redes sociais, produção de conteú-
dos para plataformas online;

Professora Assistente Convidada no Cur-
so de Jornalismo, Comunicação e Cultura 
– Perfil Comunicação Empresarial, Publi-
cidade e Relações Públicas na Escola Su-
perior de Educação de Portalegre – ano 
letivo de 2011-2012 (Portugal) - Fun-
ções:  Lecionar as cadeiras de Técnicas de 
Marketing e Modelos e Técnicas de Criati-
vidade em Publicidade;

Editora da Revista Drinks Diary (Portugal) 
Funções: Coordenação editorial da revis-
ta e produção de conteúdos para a edição 
impressa e para as plataformas online; Or-
ganização de provas de vinhos e bebidas 
espirituosas;

Atualmente: Gestora de Produto na Agên-
cia Regional de Promoção Turística – Tu-
rismo do Alentejo, entre as várias funções 
destacaria a organização e acompanha-
mento de Fam Trips provenientes de vá-
rios mercados.

e) Técnico Profissional:  
Ana Rodrigues Baião

Secretária de Direcção na ARENCO de 
1985 a 1989;

Auxiliar Técnico de BD, na Câmara Munici-
pal de Grândola de 1989 a 1991;

Técnico Profissional de Promoção na ARTA 
- Associação das Regiões de Turismo do 
Alentejo de 2000 a 2008;

Técnico Profissional de Promoção na 
Agência Regional de Promoção Turística 
do Alentejo – Turismo do Alentejo 

f) Assistente Administrativa:  
Fátima Mesquita Correia

Empresária até 2006;

Comercial na empresa COOPSINES de 
2006 a 2011;

Formação em Técnico de Apoio à Gestão 
de 2011 a 2012;

Estágio Profissional na Agência Regional 
de Promoção Turística do Alentejo – Tu-
rismo do Alentejo de 2012 a 2014;

Assistente Administrativa na Agência Re-
gional de Promoção Turística do Alentejo 
– Turismo do Alentejo desde 2015;

Temos consciência de que os recursos 
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humanos da ARPT Alentejo estão subdi-
mensionados face ao que seria desejável 
para garantir uma mais eficaz cobertura 
de todas as ações que este Plano ambi-
ciosamente se propõe, mas o alargamento 
desta equipa só será possível quando se 
conseguirem reunir mais recursos finan-
ceiros próprios, nomeadamente em sede 
de quotização e outras receitas próprias, 
razão que também nos motiva na procu-
ra do alargamento da massa associativa, 
sobretudo junto das Câmaras Municipais. 
Acresce que em 2022 vamos conhecer 
uma redução do valor bruto dos financia-
mentos comunitários destinados a encar-
gos com pessoal.

O Orçamento, que de seguida se apresen-
ta, fundamenta-se no seguinte conjunto 
de pressupostos:

1. O Protocolo trianual celebrado entre o 
Turismo de Portugal IP e a Agência, mate-
rializado em contratos anuais, contempla-
rá as seguintes fontes de financiamento:

a)  Contribuições financeiras do Turismo 
de Portugal IP;

b) Contribuições financeiras da Entidade 
Regional de Turismo, para desenvolvimen-
to dos PCV’s e PPM’s;

c) Contribuições financeiras do sector pri-
vado no âmbito dos PCV’s;

d) Contribuições financeiras de outras en-

tidades públicas, designadamente de âm-
bito autárquico, local ou regional;

e) Receitas próprias, nomeadamente as 
provenientes da quotização e da presta-
ção de serviços aos associados.

2. O desenvolvimento do projeto “Alente-
jo – An International Tourist Destination” 
financiado pelo Alentejo 2020 / Portugal 
2020 / FEDER;

3. Também a contrapartida nacional obri-
gatória para as candidaturas apresentadas 
na qualidade de promotor, irão ser asse-
guradas por receitas próprias resultan-
tes sobretudo prestação de serviços bem 
como através da coordenação das ações 
com o Plano Contratualizado com o TdP.

4. Os encargos de funcionamento, incluin-
do os custos com recursos humanos, se-
rão suportados por receitas próprias da 
Agência, por receitas provenientes de fi-
nanciamentos comunitários dos projetos 
SIAC e pelas receitas resultantes da pres-
tação de serviços aos associados.
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ORÇAMENTO
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MAPA DE INVESTIMENTO – PLANO DE MARKETING REGIONAL ALENTEJO 2022

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo Detalhe
Contratualiz 
ação (total/
mercado)

Contratualiza-
ção (totais 
/rubrica)

SIAC - An 
Internatio-
nal Tourist 
Destination

PCV’s / 
Planos 
Especiais 
(Com. 
Pública 
Regional)

PCV’s / 
Planos 
Especiais 
(Privados)

Autofi. / P. 
Serviços Total

Espanha Multiproduto

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Apoio a 
Operadores 
de Nicho.

Apoio a Operadores de Nicho, especializados em IFT e que 
vendem hotéis boutique, experiências rurais, convidando-os a 
visitar o destino e promovendo ações para melhor colocação 
dos produtos junto dos seus clientes. Trabalho em articulação 
com a ERT.

176 665,00

22 316,50 22 316,50

Espanha Multiproduto

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Apresenta-
ções Apresentação Estações Náuticas

Espanha Multiproduto

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.3. OTAs

OTA’s, 
Empresas de 
experiencias 
e Centrais de 
Reservas

Campanhas nas principais OTA’s do mercado, bem como com 
Operadores que comercializam experiências e centaris de 
reservas segmentadas, como Civitatis, Escapada Rural, Rusticae, 
Ruralka e etc. 
Trabalho em articulação com ERT.

22 316,50 22 316,50

Espanha Multiproduto
3. Publicidade 
online e 
offline

3.1. Online

Campanhas 
nas Redes 
Sociais e 
Google

Campanhas Google para contribuir para gerar fluxos de utiliza-
dores para plataformas de venda e sites próprios de associados 
ou de plataformas de venda conjunta. Fortalecimento da presen-
ça nas redes sociais. Trabalho em articulação com ERT

87 000,00 87 000,00

Espanha Touring

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press Trips 6 523,40 6 523,40

Espanha Touring

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

8.2. Apoio a 
Press Trips Press Trips Apoio a press trips organizadas pela EdT 6 523,40 6 523,40

Espanha Multiproduto

9. Partici-
pação em 
grandes feiras 
e certames 
internacionais

9.1. Feiras Feiras Regio-
nais Participação na FEHISPOR, em articulação com ERT. 3 000,00 3 000,00



Espanha Multiproduto

9. Partici-
pação em 
grandes feiras 
e certames 
internacionais

9.1. Feiras Feiras Nacio-
nais Participação na FITUR, em articulação com ERT. 15 000,00 15 000,00

Espanha M&I

9. Partici-
pação em 
grandes feiras 
e certames 
internacionais

9.1. Feiras Feiras Nacio-
nais Participação na IBTM, em articulação com ERT. 10,000 10,000

Espanha Multiproduto
12.1. 
Assessorias 
de imprensa

12.1. As-
sessorias de 
Imprensa

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

3 985,20 22 582,80 26 568,00

Alemanha Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Ações 
conjuntas de 
promoção

1. Utilização de campanhas Google para gerar fluxo de visitantes 
para sites de TO’s; 2. Campanhas em cobranding; 3. Organização 
de fam trips para 10 TO’s de nicho e departamento de reservas 
de TO’s de maior dimensão; 4. Reuniões “One to One” com TO’s; 
5. - Reverse Roadshow com 8 OT Turismo Ativo: Possibilidade 
da viagem ser acompanhada por um jornalista FVW ou Touristik 
Aktuell para efeitos de visibilidade; 6.

105 830,00

12 890,71 12 890,71

Alemanha Touring
3. Publicidade 
online e 
offline

3.1. Online Campanhas 
Online

1. Campanhas nas redes sociais e campanhas Google; 2. E- lear-
ning: Desenvolvimento de um modulo Alentejo no atual projeto 
de E-learning desenvolvido com a Touristik Aktuell

10 000,00 10 000,00

Alemanha Touring

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam Trips
Oferecer a um grupo de operadores previamente identificados a 
possibilidade de realizar viagens de familiarização para agentes 
de viagens

5 000,00 5 000,00

Alemanha Touring

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

6.3. Organiza-
ção de outras 
ações para 
agentes

Promoção e 
capacitação 
junto de agen-
tes, sobretudo 
online

Seminários 
a.Virtuais: intensificar a oferta  de seminários virtuais com todos 
os operadores turísticos, combinando a vertente informação 
sobre o destino com a oferta que estes operadores possam já ter 
para o ALENTEJO, nomeadamente para pessoal interno e para 
clientes trade (b2b); b. Presenciais: retoma de 6 a 7 sessões 
presenciais no 2º semestre de 2022 em cidades a definir nos 
Estados Federais da Baviera, Baden-Vurtemberga, Hesse e 
Renânia do Norte- Vestfália

2 821,11 2 821,11

Alemanha Touring

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press Trips 5 000,00 5 000,00



Alemanha Touring

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

8.2. Apoio a 
Press Trips Press Trips Apoio a press trips multidestinos organizadas pela EdT 5 000,00 5 000,00

Alemanha Touring

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

8.3. Organiza-
ção de outras 
ações com a 
comunicação 
social

Ação de gas-
tronomia/eno-
turismo com 
jornalistas

Ateliers Enogastronómicos a realizar com jornalistas no Alentejo, 
podendo abranger os mercados DACH. 2 530,00 2 530,00

Alemanha
Turismo Natu-
reza + Cycling 
& Walking

9. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

9.1. Feiras

Participação 
conjunta com 
TO’s nas feiras 
de turismo 
de maior 
dimensão, ou 
especializadas

CMT/Fahrrad Und Wandelreisen 10 000,00 10 000,00

Alemanha
Turismo Natu-
reza + Cycling 
& Walking

10. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

10.1. Feiras F.re.e 10 000,00 10 000,00

Alemanha
Turismo Natu-
reza + Cycling 
& Walking

10. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Caravan Salon 
(TourNatour) 5 000,00 5 000,00

Alemanha Touring

9. Partici-
pação em 
grandes feiras 
e certames 
internacionais

10.1. Feiras Feira do Livro 
de Frankfurt 21 550,00 21 550,00

Alemanha Touring

9. Partici-
pação em 
grandes feiras 
e certames 
internacionais

10.1. Feiras Participação 
conjunta ITB 10 000,00 10 000,00

Alemanha Multiproduto
12.1. 
Assessorias 
de imprensa

12.1. As-
sessorias de 
Imprensa

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

6 038,18 34 216,33 40 254,51



Alemanha Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Promoção de 
eventos com 
Operadores 
e Redes de 
distribuição

Promoção, ou participação em eventos que garantam a maior 
visibilidade para os produtos turísticos Alentejo em venda no 
Brasil, em parceria com Operadores ou Redes de Distribuição.

20 794,14 20 794,14

Brasil Touring
3. Publicidade 
online e 
offline

3.1. Online

Reforço do 
posiciona-
mento online 
do Alentejo

1. Completa reformulação do “turismodoalentejo.com.br”, que 
passará a ser fundamentalmente constituído pela visita virtual 
ao Alentejo, linkando cada ponto da oferta com a possibilidade 
da reserva; 
2. Inbound Marketing; 3. Incentivo do crescimento da presença 
do Alentejo nas redes sociais; 4. Utilização das ferramentas 
Google para aumento dos fluxos de clientes para situações de 
compra

88 330,00

28 330,00 28 330,00

Brasil Touring

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam Trips 5 000,00 5 000,00

Brasil Touring

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

6.3. Organiza-
ção de outras 
ações para 
agentes

Ações de 
capacitação 
para agentes

Realização de roadshow em parceria com Operador 15 000,00 15 000,00

Brasil Enoturismo

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press Trips 5 000,00 5 000,00

Brasil Touring

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

8.2. Apoio a 
Press Trips Press Trips 5 000,00 5 000,00



Brasil Touring 10.1 Feiras 10.1. Feiras

Participação 
em feiras e 
eventos onde 
se registe 
uma presença 
da marca 
Portugal

1. WTMLM; 2. ILTM; 3. Vinhos de Portugal (Talvez em conjunto 
com o Portugal 360); 4. Wine Gardens; 5. Portugal 360; 6. Bienal 
do livro de São Paulo;

5 000,00 5 000,00

Brasil Multiproduto
12.1. 
Assessorias 
de imprensa

12.1. As-
sessorias de 
imprensa

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

4 205,86 23 833,22 28 039,08

EUA e Canadá Multiproduto

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.3. OTAs

Divulgação do 
destino e de 
produtos em 
venda

Parceria com OTA’s que já comercializem produtos Alentejo

88 330,00

42 756,71 42 756,71

EUA e Canadá Multiproduto
3. Publicidade 
online e 
offline

3.1. Online Campanhas 
Online

Blog em ENG e FR, redes sociais e campanhas com ferramentas 
Google. 22 330,00 22 330,00

EUA e Canadá Multiproduto

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam Trips Organização de 2 fam trips (uma por mercado) com AV’s, em 
articulação com ACTA, Air Canada, Jax Fax e outros TO’s dos US. 5 000,00 5 000,00

EUA e Canadá Multiproduto

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

6.3. Organiza-
ção de outras 
ações para 
agentes

Ações de 
capacitação 
para agentes

1. Organização de 3 eventos virtuais nos US e outros 3 no CND, 
em parceria com ACTA; 2. Organização de Road Show no 1º se-
mestre nas cidades de Boston, New York, Washington, Chicago, 
San Francisco, Montreal, Toronto e Vancouver.

5 000,00 5 000,00

EUA e Canadá Multiproduto

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press Trips & press trips com meios qualificados de US e CND 5 000,00 5 000,00

EUA e Canadá Multiproduto

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

8.2. Apoio a 
Press Trips

Apoio à visita 
de jornalistas 
norte-ameri-
canos

Apoio a press trips multidestinos organizada pela EdT 4 643,29 4 643,29



EUA e Canadá Multiproduto
12.1. 
Assessorias 
de imprensa

12.1. As-
sessorias de 
Imprensa

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

3 600,00 20 400,00 24 000,00

França Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.3. OTAs
Ações 
conjuntas de 
promoção

Campanhas  nas  4  OTA’s  com maior implantação no mercado

88 330,00

30 140,72 30 140,72

França Touring
3. Publicidade 
online e 
offline

3.1. Online Campanhas 
Online Campanhas nas redes sociais e com ferramentas Gooogle. 20 000,00 20 000,00

França Touring

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam Trips
Organização de fam trips sobre temas como: Luz, Olivoturismo, 
Gastronomia, Turismo Sustentável, Turismo Ativo, Ruralidade,  
Património (itinerário culturais) e Sol e Mar “Ativo”

5 000,00 5 000,00

França Touring

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

6.2. Apoio a 
Fam Trips Fam Trips Apoio  a  fam  trips  organizadas pela EdT 5 000,00 5 000,00

França Touring

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

6.3. Organiza-
ção de outras 
ações para 
agentes

Ações  de  
capacitação  
para agentes

1. Workshop em Paris ; 2. SAISON CROISEE FRANCE- PORTU-
GAL 2022 ; 3. Lyon Street Food Festival; 4. Food Temple - Paris; 
5. Webinares

2 770,78 2 770,78

França Touring

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press Trips 5 000,00 5 000,00



França Touring

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

8.2. Apoio a 
Press Trips Press Trips Apoio à realização de de Press Trips promovidas pela EDT 5 000,00 5 000,00

França
Turismo Natu-
reza Cycling & 
Walking

10. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

10.1. Feiras
Presença 
em feiras 
temáticas

Salon Mondial du tourisme / Destination Nature 9 330,00 9 330,00

França Multiproduto
12.1. 
Assessorias 
de imprensa

12.1. As-
sessorias de 
imprensa

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

6 088,50 34 501,50 40 590,00

Bélgica Outro

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Caractère, 
Imagine 
Travel, T- HL 
(Transeurope-
-Holiday Line), 
Connections, 
Zuiderhuis/
Vos Travel, 
etc.;

1. Participação em evento dos Operadores destinado a agentes 
e obrigatoriedade de organização de uma fam trip ao destino; 2. 
Roadshow 2022; 3. Captação de conferência Selectair;

88 330,00

15 000,00 15 000,00

Bélgica Touring

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam trip de 
grupo para 
agentes 
de viagem 
“Discover 
Alentejo”

(6 pax+acompanhamento EdT) 3 000,00 3 000,00

Bélgica Touring

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press trip 
de grupo 
“Experience 
Alentejo”

(6 pax+acompanhamento EdT) 2 500,00 2 500,00



Bélgica Outro

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

8.2. Apoio a 
Press Trips

Press trips 
individuais 665,00 665,00

Bélgica Cycling & 
Walking

10. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Feiras de 
Produto Fiets en Wandelbeurs (Gante, 19-20.02.2022) 5 000,00 5 000,00

Países Baixos Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

&Olives, 
ANWB Reizen, 
De Jong Intra 
Vakanties, Eli-
za was Here, 
EurAm, SNP, 
Style in Travel 
(Girassol 
Vakanties), 
etc.

Participação em evento para agentes e obrigatoriedade de 
organização de uma fam trip ao destino 15 036,94 15 036,94

Países Baixos Touring

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam trip de 
grupo “Disco-
ver Alentejo”

(6 pax+acompanhamento EdT) - seleção feita através do 
programa de E-learning 3 000,00 3 000,00

Países Baixos Outro

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

6.3. Organiza-
ção de outras 
ações para 
agentes

Capacitação 
para Agentes

1. Participação no Travel Expert Workshop; 2. Participação 
no Travel Counsellor Workshop; 3. Participaçáo no BBT MICE 
Workshop; 4. Programa de E- learning

7 000,00 7 000,00

Países Baixos Touring

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press trip 
de grupo 
“Experience 
Alentejo”

(6 pax+acompanhamento EdT) 2 500,00 2 500,00



Países Baixos Outro

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Teaser 
mailing para 
jornalistas

500,00 500,00

Países Baixos Outro

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

8.2. Apoio a 
Press Trips

Press trips 
individuais 665,00 665,00

Países Baixos Outro

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

8.2. Apoio a 
Press Trips

Programa 
de televisão 
“3 op Reis”, 
“Adventure 
Time” (cyclin-
g&walking),  
“Gort over de             
grens” 
(enoturismo),          
“Pluijm’s 
Eetbare 
Wereld” 
(gastronomia 
e vinhos) ou 
“Ron Reizen”

15 000,00 15 000,00

Países Baixos Outro

9. Partici-
pação em 
grandes feiras 
e certames 
internacionais

9.1. Feiras Feiras de 
Produtro Fiets en Wandelbeurs (Utrecht, 26-27.02.2022) 9 500,00 9 500,00

Países Baixos Cycling & 
Walking

10. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Presença em 
feira nacional Fiets en Wandelbeurs - Utrecht 5 000,00 5 000,00

Países Baixos Multiproduto
12.1. 
Assessorias 
de imprensa

12.1. As-
sessorias de 
imprensa

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

3 963,06 22 457,34 26 420,40



Reino Unido Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Apresen-
tações 
temáticas a 
Operadores

1. Apresentação novos investimentos no Litoral; 2. Apresentação 
Estações Náuticas

88 330,00

1 000,00 1 000,00

Reino Unido Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Ações espe-
ciais Evento com CondeNast - Chef’s World Series 5 000,00 5 000,00

Reino Unido Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res Turísticos

Criação de 
produto

Deslocação de TO’s ao Alentejo para conhecimento dos produtos 
em termos de Aventura, Natureza, Religioso e Ruralidade 38 310,00 38 310,00

Reino Unido Touring
3. Publicidade 
online e 
offline

3.1. Online Campanhas 
Online Campanhas nas redes sociais e utilizando ferramentas Google 11 830,00 11 830,00

Reino Unido Touring

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam trips 
de AV’s em 
parceria com 
TO’s, para 
conhecimento 
dos produtos 
em termos 
de Aventura, 
Natureza, 
Religioso e 
Ruralidade

Organização de Fam Trip, sobre 
T. de Natureza, walking, com destaque para Caminhos de Santia-
go e Enoturismo. Fam Trip TravelCounsellors

5 000,00 5 000,00

Reino Unido Touring

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

6.3. Organiza-
ção de outras 
ações para 
agentes

Ações de 
capacitação 
para AV’s

Presenca em Londres em evento de Trade B2B dentro da Grande 
Prova da ViniPortugal ; 1 000,00 1 000,00

Reino Unido Enoturismo

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

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

Educacional segmento Aventura (AF), Educacional segmento 
natureza + religioso (AF). 5 000,00 5 000,00



Reino Unido Enoturismo

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

8.2. Apoio a 
Press Trips

Apoio press 
trips indivi-
duais

2 000,00 2 000,00

Reino Unido Touring

9. Partici-
pação em 
grandes feiras 
e certames 
internacionais

9.1. Feiras Feiras de 
produto Destinations London 5 000,00 5 000,00

Reino Unido Touring

10. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Feiras Nacio-
nais WTM - Londres 10 500,00 10 500,00

Reino Unido Touring
12.1. 
Assessorias 
de imprensa

12.1. As-
sessorias de 
Imprensa

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

3 690,00 20 910,00 24 600,00

Multimercado 
/ Outros Touring

1. Ações de 
promoção 
com compa-
nhias aéreas, 
operadores 
turísticos e 
OTA’s

1.2. Operado-
res turísticos

Ações 
conjuntas de 
promoção / 
Campanhas - 
Outras

159 178,00 30 000,00 30 000,00

Multimercado 
/ Outros Multiproduto

2. 
Compro-
missos dos 
Programas 
VIP e M&I

2.1. VIP
Apoio a 
Congressos 
Internacionais

2 470,00 2 470,00

Multimercado 
/ Outros Multiproduto

3. Publicidade 
online e 
offline

3.1. Online
Campanhas 
“Luz do 
Alentejo”

51 708,00 51 708,00

Multimercado 
/ Outros Touring

4. Manutenção 
e dinamização 
dos canais on-
line regionais 
de turismo

4.1. Website www.visita-
lentejo.pt 10 000,00 10 000,00

Multimercado 
/ Outros Touring

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

6.1. Organi-
zação de Fam 
Trips

Fam Trips 15 000,00 15 000,00



Multimercado 
/ Outros Multiproduto

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

6.3. Organiza-
ção de outras 
ações para 
agentes

Criação de 
Plataforma 
de E- learning 
com o intuito 
de capacitar 
Agentes de 
Viagem.

25 000,00 25 000,00

Multimercado 
/ Outros Multiproduto

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

6.4. Apoio a 
outras ações 
para agentes

Sales Calls 
Online com 
Clientes

5 000,00 5 000,00

Multimercado 
/ Outros Touring

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

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Press Trips 5 000,00 5 000,00

Multimercado 
/ Outros Touring

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

8.2. Apoio a 
Press Trips Press Trips 5 000,00 5 000,00

Multimercado 
/ Outros Multiproduto

10. Partici-
pação em 
Feiras e outros 
eventos de 
promoção 
relacionados 
com produtos

10.1. Feiras

1. HWS Du-
blin; 2. IMTM; 
3. EXPO 
DUBAI; 4. ITB 
Shanghai

10 000,00 10 000,00

Multimercado 
/ Outros Multiproduto PCV’s / PPM’s PCV’s / PPM’s

Planos de 
Comercializa-
ção e Venda 
/ Planos de 
Produto e 
Mercado / Pla-
nos Especiais

220 830,00 220 830,00 441.660,00

Multimercado 
/ Outros

Turismo 
Equestre

Alentejo - An 
International 
Tourist Desti-
nation

Plano especial 
de promoção 
internacional 
do Turismo 
Equestre

Plano especial 
de promoção 
internacional 
do Turismo 
Equestre

36 395,00 6 423,00 42 818,00



Multimercado 
/ Outros

Turismo 
Desportivo

Alentejo - An 
International 
Tourist Desti-
nation

Plano especial 
de promoção 
internacional 
do Turismo 
Desportivo

Plano especial 
de promoção 
internacional 
do Turismo 
Desportivo

25 245,00 4 455,00 29 700,00

Multimercado 
/ Outros Multiproduto

Alentejo - An 
International 
Tourist Desti-
nation

Promoção, 
comunicação 
e diseminação 
do projeto

Promoção, 
comunicação 
e diseminação 
do projeto

3 187,50 562,50 3 750,00

Multimercado 
/ Outros

Multimercado 
/ Outros Multiproduto

Alentejo - An 
International 
Tourist Desti-
nation

Monitorização 
e avaliação de 
resultados

Monitorização 
e avaliação de 
resultados

3 825,00 675,00 4 500,00

Multimercado 
/ Outros Multiproduto

Alentejo - An 
International 
Tourist Desti-
nation

Gestão e 
acompanha-
mento do 
projeto

Vencimentos e 
Encargos 39 837,80 7 030,20 46 868,00

Consumos 
correntes

Consumos 
correntes

Consumos 
correntes 1 400,00 1 400,00

Vencimentos e 
Encargos

Vencimentos e 
Encargos

Vencimentos e 
Encargos 238 132,00 238.132,00

TOTAL 883 323,00 883 323,00 287 391,49 220 830,00 220 830,00 258 677,70 1 871 052,19
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