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I 

ENQUADRAMENTO 

1. Introdução: 

Queremos nesta “Memória Anual” colocar em evidência como marca maior deste ano, 

em termos da atividade turística no Alentejo reportada aos mercados externos, o fato 

de termos encerrado o ano muito acima dos objetivos que nos haviam sido traçados em 

sede do contrato celebrado com o Turismo de Portugal. 

Mais uma vez, este foi um ano onde as externalidades ao nível global tiveram fortíssimos 

impactos na atividade turística e, infelizmente, nem sempre pelas melhores razões. 

Os cenários de conflitos bélicos que dominaram alguns destinos mundiais, as crises 

humanitárias daí resultantes, a instabilidade que também chegou à Europa e a evolução 

económica dos BRIC, com vários sentidos dentro deste grupo, vieram ditar a 

necessidade de uma cada vez mais atenta monitorização dos mercados e a adoção de 

estratégias dinâmicas, capazes de antecipar as mutações que se foram desenhando. 

Todo o Portugal sentiu forte estas alterações de contexto e o Alentejo, na sua ainda 

modesta dimensão turística, também disso foi espelho. 

Ainda que o Plano de Promoção e Comercialização Alentejo 2015 fosse concebido e 

tivesse decorrido sob a égide do PENT 2013 – 15, procurámos que viesse depois a 

incorporar a orientações do “TURISMO 2020 - CINCO PRINCÍPIOS PARA UMA AMBIÇÃO”, 

documento que apresentou uma nova visão da tutela relativamente ao turismo, que 

não chegou a conhecer a dimensão de documento de orientação estratégica formal, 

mas que serviu para que todos refletíssemos sobre a nossa atividade de uma forma 

muito menos convencional, mesmo “fora da caixa” em alguns aspetos, o que é sempre 

da maior utilidade. 

Várias críticas foram tecidas sobre este documento, de orientações bem diversas, mas 

devemos, que mais não seja, reconhecer-lhe o mérito e de nos levar para reflexões de 

carácter inovador e profundo sobre o turismo, em toda a sua abrangência. 

A este documento também foram beber as linhas de orientação que nos nortearão no 

ano em curso e algumas das ideias que ainda conseguimos considerar no correr do 2015. 

Não iremos fazer aqui qualquer divagação sobre estes documentos, até porque o 
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comentámos no devido tempo, mas não poderíamos deixar de os apresentar como 

marcas que ficam indelevelmente associadas a 2015. 

Foi também durante o ano em que, de facto, se iniciou o atual quadro comunitário de 

apoio, Portugal 2020, com o primeiro aviso de concurso a ser publicado no último dia 

útil de 2014, no âmbito do POCI, na modalidade de Ações Conjuntas para a 

internacionalização de PME’s, ao qual concorremos e vimos, muito mais tarde, a nossa 

intenção ser aprovada, o que nos permitiu ainda realizar algumas ações do plano 

candidatado, a que seguiram mais dois, no âmbito do SIAC e ambos para ações 

conjuntas, tendo concorrido ao primeiro com a ERT do Alentejo e ao segundo no quadro 

de uma parceria Alentejo, Centro de Portugal e Porto e Norte de Portugal. Se a primeira 

se encontra aprovada e com ações cuja execução se iniciou ainda em 2015, já a segunda 

está envolta em maior complexidade e em fase de recurso de proposta de decisão de 

não aprovação do COMPETE, contrariando o parecer positivo que sobre este projeto o 

Turismo de Portugal emitiu. 

Aproveitamos para referir que múltiplas foram as questões colocadas pelo COMPETE 

durante 2015 e relativas a projetos SIQI que remontam a 2009, sobre matérias em que 

a nossa visão e entendimento, alias subscritas pelo Turismo de Portugal, não 

conheceram o melhor entendimento por parte nem dos técnicos, nem dos organismos 

diretivos do COMPETE, num processo que tarda em estar concluído e que muito penaliza 

as empresas parceiras e que mina a credibilidade da Agência. 

Essas divergências obrigaram-nos a adotar redobradas cautelas na execução dos 

projetos financiados, fazendo executar as ações previstas nos respetivos planos de ação 

de uma forma muito ponderada e lenta, para que não se corresse o risco de 

posteriormente a ilegibilidade desse investimento vir a ser questionado. 

Nesta data, passado que foi cerca de meio ano sobre a entrega das nossas alegações 

jurídicas e contabilísticas que atestam que a Agência, pela sua natureza, composição dos 

Órgãos Sociais e peso dos subsídios verso receita própria, não é entidade sujeita ao 

cumprimento do Código dos Contratos Públicos, embora deva respeitar as regras da 

concorrência, continuamos sem que o COMPETE, ou um dos organismos intermédios se 

pronunciem sobre este assunto. 
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Quanto ao cumprimento do Plano de Promoção e Comercialização – Alentejo 2015, 

devemos admitir que conheceu níveis de realização diferenciados de mercado para 

mercado, obedecendo à nossa visão de que um documento desta natureza deve ser 

entendido de forma dinâmica para poder encaixar no seu seio as diferentes janelas de 

oportunidade que se vão de desenhando, ou que vamos conseguindo rasgar. 

Lembramos que parte das ações que o integraram foram planeadas em 2013, no âmbito 

das candidaturas que estiveram em curso e que eram apoiadas pelo programa 

Promoção e Capacitação Institucional, como a “Campanha de Promoção dos Produtos 

de Nicho do Alentejo”, com vigência até 30 de Junho de 2015, bem como ao Sistema de 

Incentivo à Qualificação e Internacionalização de PME’s, modalidade projetos conjuntos, 

ao abrigo do qual se está a prosseguiu o plano “Internacionalização Turística do 

Alentejo”, que vigorou até junho, também estas programadas em anos anteriores, pelo 

que a introdução de correções foi uma inevitabilidade.  

Em termos de produtos e para além dos que são especificamente versados mercado a 

mercado, gostaríamos de sublinhar que nos empenharemos na constituição de mais 

“Clubes de Produto” dos que se encontram referidos no âmbito do sub-plano 

“Internacionalização Turística do Alentejo”, financiado pelo SIQI do QREN, 

nomeadamente associados ao MI, ao Golfe e ao “Luxury”. 

Quatro últimas notas queremos aqui realçar nesta entrada da Memória Anual 2015:  

 O esforço de dirigentes e do dispositivo da Agência em refletir, com caráter 

permanente, sobre a forma de conseguir mais e melhor entrosamento com a 

massa associativa, que todos gostaremos de ver cada vez mais presente na 

definição da estratégia e no desenrolar das ações; 

 O aumento contínuo de novas adesões de associados e o cada vez menor 

número de associados que entram em situação de incumprimento e que, de uma 

forma a todo o título correta, nos dão conta do porquê da sua saída;  

 A otimização do investimento, com mais ações realizadas e um custo por ação 

inferior; 

 A clara ultrapassagem dos objetivos definidos em sede do contrato celebrado 

com o Turismo de Portugal, como se pode constatar nos Quadros I e II, ainda que 

a meta proposta para o Alentejo fosse a de maior expressão percentual. 
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Quadro I 

Objetivos Contratualizados 

 

Dormidas 

Estrangeiros PNP CP LX ALENTEJO ALG AÇO MAD 

Tx. Cres  .( 1) 6,1% 6,1% 3,9% 8,1% 3,6% 6,0% 1,1% 

2012 (2) 2.175.266 1.476.599 6.977.433 353.104 10.814.419 545.215 4.939.160 

2013 (2) 2.462.300 1.511.600 7.594.100 352.500 11.354.300 679.500 5.405.500 

2014 (jan/jun) 
1.183.800 

(15,8%) 

669.700  

(8,4%) 

3.837.500 

(15,3%) 

182.800 

(25,9%) 

5.281.400 

(11,5%) 

230.300 (-

4,1%) 

2.651.400 

(4,8%) 

2014 meta 

corrigida (3) 2.612.500 1.603.808 7.890.270 381.053 11.763.055 720.270 5.459.555 

2015 meta 

corrigida (3) 2.771.863 1.701.640 8.197.990 411.918 12.186.525 763.486 5.514.151 
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2. A atividade dos Empreendimentos Turísticos 

Colocamos em evidência o facto de a meta definida para o número de dormidas de 

estrangeiros para o ano de 2015 ter sido ultrapassada logo no mês de Outubro, ficando 

o ano ainda marcado por, pela primeira vez, se ter atingido o meio milhão de dormidas 

de estrangeiros (501.800) e as 100.000 noites de Espanhóis. 

Dito de outra forma, sublinhamos o facto de o número de noites de estrangeiros no 

Alentejo, mesmo deixando de fora as mais de mil unidades que merecem a classificação 

de TR e AL, ter praticamente duplicado entre o momento de criação da Agência de 

Promoção Turística do Alentejo e o momento presente.  

Quadro II 

DORMIDAS EM ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS (SEM TR, AL, POUSADAS DA 

JUVENTUDE E PARQUES DE CAPISMO) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

Total 
Estrangeiros 

255.911 244.641 263.937 265.840 291.549 266.631 274.592 329.899 354.561 352.469 439.643 
501.800 

Total Portugal 737.105 694.629 714.555 832.729 794.124 837.684 897.966 913.753 787.584 760.958 857.966 
949.400 

Total Global 993.016 939.270 978.492 1.098.569 1.085.673 1.104.315 1.172.558 1.243.652 1.142.145 1.113.427 1.297.609 
1.451.300 

 

Quadro III 

Evolução dormidas de estrangeiros 2004 a 2015 
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No ano em análise constata-se o aumento generalizado da procura, com valores 

absolutos de crescimento assinaláveis, como se pode observar no quadro em baixo. 

Em termos percentuais o crescimento do mercado externo no ano em curso ficou 

ligeiramente acima dos 14%, (14,1%) ou seja, apresentando uma situação de clara 

superação do objetivo contratado com o Turismo de Portugal, que se situava, como já o 

referimos, nos 8,1%. 

Quadro IV 

Atividade dos Empreendimentos Turísticos 2015 

 

 

Analisando o comportamento dos diferentes mercados desde o início do ano e tendo 

igualmente presente o respetivo histórico, alguns aspetos ganham particular relevância, 

permitindo-nos destacar: 

 A importância, em termos absolutos do mercado de Espanha, que pela a primeira vez 

ultrapassa as 100.000 dormidas, revelando uma situação de crescimento de 4,4%, um 

pouco acima da média nacional, mas que vê a sua importância relativa diminuída para 

o Alentejo, representando agora 19,9% da quota do mercado externo; 
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 O peso do mercado da França que, ainda que apresente uma diminuição de -3,2% face 

a 2015, por razões que nos são bem conhecidas, assume agora uma destacadíssima 

segunda posição, com 15% da quota de mercado; 

 O notável crescimento dos mercados da Holanda e Bélgica, que cresceram 

respetivamente 45,2% e 32,4% e que, se considerados em conjunto, passam a ocupar o 

terceiro lugar da hierarquia dos mercados mais importantes para o destino, 

ultrapassado as 44.100 dormidas; 

 A consolidação do mercado do Brasil, apresentando um crescimento de 5,7%, em 

contraciclo com o que se regista para o todo nacional; 

 A recuperação a que continuamos a assistir no mercado do Reino Unido, iniciada que 

foi em 2014, que cresce este ano 25,1% em dormidas, atingindo as 37.400; 

 O consistente crescimento do mercado da Alemanha, que chega às 35.000 dormidas; 

 Por fim, o crescimento brutal do mercado dos USA, com uma taxa de 32,4%, alcançando 

as 32.400 noites e ocupando o sétimo lugar em termos de importância para o Alentejo. 
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II 

PLANO REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA – ALENTEJO 2015 

1. PLANOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA 

Para 2015 foram aprovadas ligeiras alterações às normas que regem os Planos de 

Comercialização e Venda (PCV’s), por forma a melhor as adequar à realidade dos 

projetos candidatados. 

No essencial apenas se definiram novos limites para os investimentos máximos a 

considerar em projetos individuais ou conjuntos, que corresponderam aos valores 

médios efetivamente investidos pelas empresas e introduziram-se mecanismos de 

controlo, para impedir que o atraso na prestação da informação obrigatória por 

parte de algumas empresas impedisse o normal desenrolar dos projetos de outras, 

prejudicadas que ficavam por tardiamente saberem o valor da comparticipação 

expectável para os seus projetos.  

O quadro em baixo revela a realização conhecida pelos 36 projetos candidatados, 

devendo alertar-se que, à presente data, ainda decorre a análise dos comprovantes 

do investimento realizado que foram remetidos à Agência, pelo as colunas 

“Execução” e “% do total” podem ainda vir a conhecer algumas variações, com 

reflexo na taxa de comparticipação. 

Quadro V 

Realização PCV’s 

Promotor Projeto N.º Elegível Execução elegível % do total 

Cabeças do Reguengo 1 4 950,00 €           489,09 €  9,88% 

Best Western Hotel Santa Clara 2 20 000,00 €   0,00% 

Clube de Campo Vila Galé 3 11 400,00 €    11 367,90 €  99,72% 

Bike Tours Portugal 4 19 667,00 €    12 761,04 €  64,89% 

Osiris Travel 5 20 000,00 €    15 105,88 €  75,53% 

Soltroia Villas 6 13 717,64 €       5 836,04 €  42,54% 

Promenade 7 4 601,50 €           501,60 €  10,90% 

Restaurante Cartuxa 8 15 000,00 €   0,00% 

Convento do Espinheiro 9 20 000,00 €    20 000,00 €  100,00% 

Monte Filipe Hotel 10 2 000,00 €           260,87 €  13,04% 

Parque de Natureza de Noudar 11 19 800,00 €       5 970,59 €  30,15% 

Landescape Walks 12 3 273,90 €       2 615,90 €  79,90% 

Argon Travel 13 20 000,00 €    20 000,00 €  100,00% 
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Portimar 14 12 500,00 €    12 500,00 €  100,00% 

Monte do Casarão 15 4 250,00 €       3 169,76 €  74,58% 

Nautialqueva 16 20 000,00 €    11 214,00 €  56,07% 

Troiaverde 17 20 000,00 €    19 663,03 €  98,32% 

Sado Arrabida 18 1 620,00 €                        -   €  0,00% 

Casino Hotel Troia 19 18 500,00 €    12 368,15 €  66,85% 

Herdade da Matinha 20 13 700,00 €                        -   €  0,00% 

Spira 21 8 750,00 €       6 564,52 €  75,02% 

Pousadas de Portugal 22 99 892,00 €    66 681,79 €  66,75% 

Boutique Hotel O Poejo 23 14 700,00 €       7 438,16 €  50,60% 

Descobrir o Norte Alentejo 24 25 000,00 €       3 000,00 €  12,00% 

Rota Vicentina 25 85 000,00 €       1 553,50 €  1,83% 

Casa do Plátano 26 6 200,00 €                        -   €  0,00% 

Full Travel & Tours 27 20 000,00 €                        -   €  0,00% 

Herdade do Montalvo 28 10 000,00 €       1 538,65 €  15,39% 

Heranças do Alentejo 29 10 000,00 €       2 599,87 €  26,00% 

Herdade do Touril 30 20 000,00 €    19 291,56 €  96,46% 

SAL 31 19 150,00 €       1 228,32 €  6,41% 

Solar dos Lilases 32 9 600,00 €                        -   €  0,00% 

Casa do Terreiro do Poço 33 16 496,00 €    10 424,31 €  63,19% 

Troiaresort 34 20 000,00 €    20 000,00 €  100,00% 

Hotel Vila Park 35 18 020,00 €    16 216,17 €  89,99% 

Naturarte 36 18 000,00 €       5 859,80 €  32,55% 

  665 788,04 € 316 220,50 € 47,50% 

     

Investimento contratualizado PCV's 241 548,00 €    

% de execução contratualizada 131,58%    

% de comparticipação 38,1930%    
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2. SUB PLANO “INTERNACIONALIZAÇÃO TURÍSTICA DO ALENTEJO” – SIQI/QREN 

Estamos perante um subplano iniciado em 2014, titulado de “INTERNACIONALIZAÇÃO 

TURÍSTICA DO ALENTEJO” e suportada pelo Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME, modalidade Projetos Conjuntos, do QREN.  

À semelhança dos projetos anteriores e sempre numa perspetiva de continuidade, visou 

atingir cinco objetivos, que aqui se recordam:  

1. Contribuir para o reforço e consolidação da capacidade de internacionalização 

do sector empresarial turístico do Alentejo;  

2. Contribuir para o surgimento de novas empresas exportadoras, dando-lhes não 

só o apoio no planeamento de ações promocionais como a necessária e 

importante visibilidade junto dos mercados externos; 

3. Contribuir para o aumento das vendas das empresas, para a redução da 

sazonalidade, potenciando vendas que incidam na época de inverno e 

“shoulders”; 

4. Aumentar a perceção de valor do “Destino Alentejo”, enquanto continuidade e 

aprofundamento do “Destino Portugal”; e 

5. Destacar a diferenciação do Alentejo com base nos mesmos elementos que 

suportam a proposta de valor para o “Destino Portugal”, para que com isso e 

com uma maior visibilidade da marca, se contribua para o aumento do volume 

de vendas das empresas. 

Quadro VI 

Ações financiadas pelo SIQI do QREN 

Ação Data Mercado 

Apuramento e Disseminação de Resultados Todo o ano  

Vakantiebeurs 2015 - Utreht 13 a 18 de Janeiro Benelux 

FITUR 2015 – Madrid 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro Espanha 

Fiets en Wandelbeurs Amesterdão 31 de Janeiro a 1 de Fevereiro Benelux 

Roadshow Benelux 9 a 12 de Fevereiro Benelux 

Fiets en Wandelbeurs Antuérpia 28 de Fevereiro a 1 de Março Benelux 

ITB 2015 – Berlim 4 a 8 de Março Alemanha 

Cinegética – Madrid 27 de Fevereiro a 2 de Março Espanha 

Fam Trip UK - Birdwatching - Sean Moore e 
Jennifer Toner 01 a 08 de Março Reino Unido 

Press Trip Scan Bird – Dinamarca 06 a 12 de Abril Dinamarca 

Travelweek 2015 05 a 8 de Maio Brasil 

Roadshow Alemanha 20 a 24 de Abril Alemanha 

Roadshow França 18 a 21 de Maio França 

Roadshow Brasil 9 a 15 de Abril Brasil 

Apresentações EUA 9 a 12 de Junho EUA 
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Durante os 5 meses (janeiro a junho) em que ainda esteve ativo, foram desenvolvidas 

15 ações que visaram a internacionalização das empresas do Alentejo nos mercados 

identificados no quadro apresentado em cima. 

Participaram neste projeto as empresas: Café Alentejano, Casa do Parque, Casa dos 

Castelejos, Casino Hotel Tróia, Cerca do Sul, Convento do Espinheiro, Divine Fire, DTour, 

Ecork Hotel, Emotion Portugal, Herdade de Água D’Alte, Herdade da Malhadinha Nova, 

Horta da Moura, Hotel Museu, Hotel Rural Santo António, Hotel Santa Bárbara, Hotel 

Torre de Palma, L’And Vineyards, Longa Aventura, Hotéis M’Ar De Ar, Merturis, Monte 

da Serralheira, Naturarte, Nautialqueva, Promartur, Promenade, Refúgio das Origens, 

Sado Arrábida, Soltroia Villas, Troiaverde, Turaventur, Vitória Stone Hotel e Zmar Eco 

Campo. 

Também participaram nestas ações, se bem que sem o estatuto de beneficiários do 

financiamento do projeto o Clube de Campo Vila Galé, Iberia Beyond Borders, Pousadas 

de Portugal, Rota Vicentina e SAL – Sistemas de Ar Livre. 
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3. SUB PLANO “CAMPANHA DE PROMOÇÃO DOS PRODUTOS DE NICHO DO 

ALENTEJO” 

Também em 2015 se deu continuidade à intervenção desenvolvida no âmbito do projeto 

PCI - QREN que teve como principal objetivo a promoção dos produtos de nicho do 

Alentejo nos mercados estratégicos da região, focando o turismo de natureza/ativo e o 

turismo cultural. Foram intervencionados 6 mercados onde o principal destaque vai para 

as campanhas integradas que foram iniciadas ainda em 2014 no Benelux, Brasil, 

Espanha, Alemanha, França e Reino Unido. 

Para além de campanhas especiais nos mercados referidos, estivemos igualmente 

presentes em feiras especialmente importantes na afirmação dos produtos antes 

referidos na Alemanha, fizemos parcerias com operadores no BENELUX e Espanha, bem 

como seminários de promoção, igualmente na Alemanha. 

Foi ainda considerado investimento nas publicações do trade nacionais nas edições 

especiais distribuídas nos principais certames internacionais. 

Quadro VII 

Resumo de execução do projeto PCI-QREN 2015 

Ação Data Mercado 

Campanha no Benelux Janeiro a Junho Benelux 

Campanha no Brasil Janeiro a Junho Brasil 

Campanha em Espanha Janeiro a Junho Espanha 

F.re.e 2015 – Munique Fevereiro Alemanha 

CMT Stuttgart 2015 Janeiro Alemanha 

Publicidade na edição especial da Fitur – Ambitur Janeiro Espanha 

Publicidade na edição especial da Fitur – Turisver Janeiro Espanha 

Publicidade no Catálogo Dertour Janeiro a Junho Alemanha 

Campanha na Alemanha Janeiro a Junho Alemanha 

Campanha no Reino Unido Janeiro a Junho Reino Unido 

Roadshow / Apresentações Alentejo em França Maio França 

Seminários Frankfurt, Leipzig, Dresden, Sttutgart, Cologne Abril Alemanha 

Publicidade na brochura Charming Portugal – Transeurope Janeiro a Junho Benelux 

Apresentações para operadores e agentes do setor – Triping Março Espanha 
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4. SIAC/ALENTEJO 2020 – DIFERENCIAR E FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO 

ALENTEJO COMO DESTINO TURÍSTICO 

Em 2015 foi apresentado ao SIAC, em copromoção com a Entidade Regional de Turismo 

do Alentejo, o projeto: “Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do Alentejo como 

um Destino Turístico”.  

Este projeto contempla as seguintes ações de investimento a desenvolver entre 2015 e 

2017: 

 Campanhas de Marketing Online;  

 Presença em Certames Internacionais e Outros Eventos;  

 Campanhas de Promoção dos Produtos Turísticos do Alentejo;  

 Produção e Difusão de Conteúdos;  

 Apresentação do Destino e dos Produtos;  

 Monitorização e Disseminação dos Resultados;  

 Gestão e Acompanhamento da Candidatura.  

Ainda em 2015 foi conhecido o parecer favorável ao financiamento do projeto, que 

considerou um investimento elegível total de 992.672€, com uma taxa de 

financiamento de 85%, tendo sido indicada a data de 1 de Setembro para o início da 

execução do plano de ação, o que permitiu que se realizassem em 2015 as seguintes 

ações: 

Quadro VIII 

Quadro resumo de execução do projeto SIAC - Ações de 2015 
 

Ação Data Mercado 

Feira do Livro de Frankfurt 14 a 18 de outubro Alemanha 

Tournatur - Dusseldorf 4 a 6 de setembro Alemanha 

50 Plus Beurs - Utrecht 15 a 20 de setembro Benelux 
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5. POCI-FEDER “Reforçar o Posicionamento do Alentejo no Mercado 

Internacional” 

 

Em 2015 foi apresentada pela Agência Regional de Promoção do Alentejo uma 

candidatura no âmbito do POCI - FEDER, do projeto conjunto de internacionalização 

intitulado Reforçar o Posicionamento do Alentejo no Mercado Internacional para os anos 

de 2015 e 2016.  

Esta candidatura, com um investimento previsto de 221.406,94€, foi aprovada com uma 

taxa de incentivo não reembolsável de 54,83%.  

Ainda em 2015, no 2º semestre, deu-se início à sua execução, através da concretização 

das ações listadas no quadro abaixo e nas quais participaram as seguintes empresas: 

Birds & Nature Tours, Hotel Convento do Espinheiro, Em Viagem, Herdade dos Grous, 

Hotel Museu, Hotel Torre de palma, Merturis, Nautialqueva, Promenade, Quinta do 

Barranco da Estrada, Rainha Santa Isabel, Spira e Vitória Stone Hotel.  

A execução deste projeto será prosseguida em 2016, continuando a estratégia de 

reforço da internacionalização das empresas. Em 2016 será pela primeira vez executada 

uma componente de investimento em canais online pela primeira vez foram 

considerados nas elegibilidades destes projetos. 

Quadro IX 

Reforçar o Posicionamento do Alentejo no Mercado Internacional 

Ação Data Mercado 

British Birdwatching Fair 2015 21 a 23 de Agosto Reino Unido 

Apresentação Alentejo na Embaixada de Londres 10 de Setembro Reino Unido 

WTM – Londres 7 a 9 de Novembro Reino Unido 

Rio Grande Valley Birding Festival 4 a 8 de Novembro EUA 
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6. CONTRATUALIZAÇÃO - ACÇÕES POR MERCADO 

 

6.1 ESPANHA 

 

Quadro X 

Dormidas Espanha 2004 – 2015

 

 

Com agrado assistimos durante o ano findo ao retomar da recuperação do 

comportamento deste mercado, ainda que de forma algo titubeante. Estamos em 

querer que para isso contribuíram as intervenções prosseguidas no mercado e contam 

do quadro que a seguir apresentamos: 

 

Quadro XI 

Ações Contratualização Espanha 

ACTIVIDADE 
(Publicidade, Feiras, 
Canais Online, Ações 
com Imprensa, Ações 
com Agentes do 
Sector, Outras) 

Ação (Campanha Publicidade OffLine, Campanha 
Publicidade OnLine, Feiras, Visitas Educacionais, 
Sistemas Reservas, Promoções com TO's e AV's) 

PRODUTOS DATA 

Canais online Canais online – GOWAII Touring 2015 

Acções com imprensa Visita educacional - Elhedonista.es Luxo / 
Exclusividade 

20 a 22 de Fevereiro 

Acções com imprensa Visita educacional - Planeta 40 e Familias en Ruta Touring 28 a 3 março 

Acções com imprensa Visita educacional - Rádio Gestiona Cultura & 
gastronomia 

1 a 3 de Março 
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Ações com imprensa Apresentação Alentejo na Embaixada em Madrid - 
Conde Nast Traveler; Destinos – Cinco Días; DT 
magazine; El Confidencial; El Hedonista; Freelance; 
Gastronautas; Gestiona Radio – „Piérdete y 
disfruta“; Grupo Epi; Loff.it; Ocholeguas – El Mundo 
Viajes; Sobremesa; Tapas; Top Viajes; Viajar  

Touring 11 de Março 

Ações com imprensa Visita educacional – ABC Touring 11 a 17 de Maio 

Ações com imprensa Apresentação Alentejo - Reguengos Cidade 
Europeia do Vinho 

Touring 27 de maio 

Ações com imprensa Visita educacional - El Viajero; El País Touring 17 a 20 de Junho 

Ações com imprensa Visita educacional - Revista Telva Touring 20 a 22 de Julho 

Ações com imprensa Visita educacional - António de la Rosa Natureza 14 de Agosto 

Ações com imprensa Visita educacional - Revista De Viajes Touring 21 a 27 de Setembro 

Ações com imprensa Visita educacional El Hedonista Touring 23 a 27 de Setembro 

Ações com imprensa Visita educacional Natureza 10 e 11 de Outubro 

Ações com imprensa Visita educacional Touring 28 e 29 de Dezembro 

Ações com agentes do 
sector 

Apresentação Alentejo e sales blitz - Madrid - 
Lexitravel; magnolia travel; sendas de europa; 
cosmopolitan tours; karisma tours; gruppit; galaxy 
tours; kuoni; viajes ok; ulc ozio booking; viajes dos; 
ceav; viajes arizona; viajes iguazú; club marco polo; 
viajes arcotravel; geographica; mugamara; 
mammoth; columbus; aptc viajar; hch viajes; 
cadimar viajes; viajes amarelo; dunia tours 

Touring 11 de Março 

Ações com agentes do 
sector 

Ação com Tripping - 2008 mediterranean incoming; 
alemany viatges; bontur; box de ideas; busco un 
viaje; campulie; edenia llobregat; elegant leisure; 
geoland; jc tours; kulturalia; my way; nuba; singles; 
sol d'or; taranná; temps d'oci; tu i lleida; tú sólo 
viaja; turó viatges; xl viatges  

Touring 12 de Março 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional - Marco Polo Touring 25 a 28 de Abril 

Ações com agentes do 
sector 

Reunião com operadores – Madrid Touring 11 de Maio 

Ações com agentes do 
sector 

Reunião com operadores – BCN Touring 12 de Maio 

Ações com agentes do 
sector 

Apresentação Alentejo - Reguengos Cidade 
Europeia do Vinho  

Touring 27 de maio 

Ações com agentes do 
sector 

Reunião Mercado Touring 13 de Julho 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional Touring 15 de Dezembro 

Feira FITUR – Feira Touring 28 de Janeiro a 1 de 
Fevereiro 

 

Como se revela no quadro, estas ações visaram: 

 O consumidor final como o enfoque principal da intervenção, utilizando a 

produção de conteúdos na comunicação social; 
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 Abordagens específicas para o turismo ativo, como o surf, o cycling e o walking, 

utilizando meios não convencionais para atingir o praticante destas atividades, 

ao mesmo tempo que se procura aumentar a visibilidade do Alentejo nos canais 

onde estes produtos são transacionados. 

Destas intervenções merecem destaque, a presença da ARPTA na FITUR, onde se fez 

acompanhar de mais de duas dezenas de empresários, a apresentação em Madrid e 

Sevilha de “Reguengos de Monsaraz Cidade Europeia do Vinho”, as apresentações do 

destino nas cidades de Madrid e Barcelona, nas quais participaram mais de 70 empresas 

interessadas em comercializar este destino, bem como a presença na FEHISPOR. 
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Estivemos igualmente presentes em certames de temática mais específica como a 

CINEGÈTICA, feira de caça e pesca de Madrid, que decorreu entre 19 e 22 de Março. 

 

Das 13 visitas de imprensa organizadas, devemos destacar a realizada pelo diário El 

Mundo, nomeadamente o seu portal de viagens Ocholeguas.es., bem como as 

publicações Deviajes, El Hedonista, ABC e El Pais. 

 

 

 

6.2 FRANÇA 

 

Quadro XII 

Dormidas França 2004 – 2015 

  

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

  MEMÓRIA ANUAL – PLANO DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ALENTEJO 2015 

 

20 

 

Como se pode constar, assistimos a uma ligeira quebra no mercado Francês, que resulta 

sobretudo da reconfiguração de uma das operações “back to back” negociadas para 

aquele mercado, que tendo tido menos participantes aportou, todavia, uma receita 

superior. 

A posição destacada em que se encontra, com 15% de quota do mercado externo, 

continua sobretudo a dever-se às operações de grupos para o Alentejo Litoral, focadas 

no produtos sol e mar, mas não será despiciendo ter em atenção a expressão que este 

mercado teve de uma forma transversal ao destino, cativado pelos produtos 

Gastronomia e Vinhos e Touring. 

Para além de termos desenvolvido, de forma intensa, diligências várias para a captação 

para 2016 de novas operações do mesmo tipo, tendo sido negociações com sucesso para 

mais duas, procurámos em simultâneo a melhor colocação no mercado do Alentejo mais 

interior e ligado a outro tipo de produtos, sendo de realçar as ações que se apresentam 

no quadro seguinte: 

Quadro XIII 

Ações Contratualização França 

ACTIVIDADE 
(Publicidade, 
Feiras, Canais 
Online, Ações com 
Imprensa, Ações 
com Agentes do 
Sector, Outras) 

Ação (Campanha Publicidade 
OffLine, Campanha Publicidade 
OnLine, Feiras, Visitas 
Educacionais, Sistemas Reservas, 
Promoções com TO's e AV's) 

PRODUTOS DATA 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Site Côte Loisirs Cultura & 
gastronomia 

1 a 4 de Março 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Revsita Grazia Sol & Mar 6 a 18 de 
Setembro 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - 
www.racinedesetoiles.com 

Touring 18 a 20 
Setembro 

Ações com 
imprensa 

Apresentação Alentejo - CAP 
MAGELLAN 

Touring 5 de Outubro 

Ações com agentes 
do sector 

Reunião - Club framissima Touring 10 de julho 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional – Fram Touring 24 a 27 de 
Setembro 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional – Fram Touring 30 de Setembro 

http://www.racinedesetoiles.com/
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Para além do Club Framissima que funcionou em Tróia em resultado das negociações 

mantidas em 2014 e que tiveram de ser retomadas ainda no decurso da operação pela 

insolvência do Operador FRAM e posterior aquisição pelo Grupo Karavel, as negociações 

mantidas em 2015 permitiram fazer recair sobre o Alentejo a atenção de Operadores de 

envergadura semelhante, lançando as bases para mais duas operações em 2016. 

Para o melhor posicionamento do Alentejo no mercado da França, numa dimensão 

cumulativa a estas operações, o nosso trabalho dividiu-se entre as intervenções com a 

comunicação social e com o trade, num número de ações muito semelhante, sendo de 

destacar o roadshow feito em Maio nas cidades de Nantes, Paris, Lille e Lyon, 

simultaneamente dirigidas à comunicação social e ao trade, no qual participaram Ecork 

Hotel, Alentejo Marmóris Hotel, Hotel Torre de Palma, Évora Hotel, Promenade, 

Emotion Portugal, Promartur, Herdade Água D’Alte, com o apoio do programa SIQI, além 

da Ibéria Beyond Borders e das Pousadas de Portugal, as fam trips organizadas em 

parceria com a Aigle Azur e com a Air France. 

 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - Aigle Azur Touring 8 a 11 de 
Outubro 

Ações com agentes 
do sector 

Workshop M&I França – Paris MICE 26 de outubro 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - TAP; selectours 
AFAT; COULEUR DU MONDE; BLEU 
VOYAGE; CONCARNEAU; 
PROVOYAGES; MNV; ROBIN 
TOURS; XANADU; GIRAUD 
VOYAGES; TRANSAZUR; VAIRON  

Touring 14 a 16 de 
Novembro 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional – Heliades Touring 14 a 15 de 
Dezembro 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - PTO Travel Touring 22 a 24 de 
Dezembro 
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Algumas das press trips realizadas tiveram resultados imediatos, como é o caso dos 

artigos publicados no guia Lonely Planet France, bem como nos meios Maisons Coté Sud, 

Voyages d'Affaires, Le Quotidien du Tourisme, Auto Moto e Revista Grazia.  

 

6.3 BRASIL 

 

Quadro XIV 

Dormidas Brasil 2004 – 2015 

  

 

Em contraciclo com o que se passou no todo do mercado Nacional e não obstante algumas 

variações negativas que conheceu nalguns meses, o Brasil encerrou revelando um crescimento 

de 5,7%, perdendo, contudo, a terceira posição na hierarquia dos mercados mais importantes 

para o Alentejo para o BENELUX. 
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Quadro XV 

Ações Contratualização Brasil 

ACTIVIDADE 
(Publicidade, Feiras, 
Canais Online, Ações 
com Imprensa, Ações 
com Agentes do Sector, 
Outras) 

Acão (Campanha Publicidade OffLine, 
Campanha Publicidade OnLine, Feiras, 
Visitas Educacionais, Sistemas Reservas, 
Promoções com TO's e AV's) 

PRODUTOS DATA 

Ações com imprensa Visita educacional - Marie Claire Touring 3 a 10 de Março 

Ações com imprensa Visita educacional - RBS TV Touring 31 de março a 2 de abril 

Ações com imprensa Visita educacional - Revista La Nación, 
blogs.lanacion.com.ar/rio-de-janeiro, 
Travel Magazine, Revistas Contraseñas, El 
Patio  

Touring 10 a 15 de Maio 

Ações com imprensa Visita educacional - Trippics.com Touring 18 a 22 de Maio 

Ações com imprensa Visita educacional - TV Record Touring 4 a 5 de Junho 

Ações com imprensa Visita educacional - Editora Doria Touring 14 de Agosto 

Ações com imprensa Visita educacional - Portugal Património Touring 29 de Setembro a 15 de 
Outubro 

Ações com imprensa Visita educacional - TV Globo, Canal off Touring 20 A 23 de Outubro 

Ações com imprensa Visita educacional - Revista Top Destinos  Touring 21 e 22 de Novembro 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional - Nortravel Nascimento 
Turismo 

Touring 05/mar 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional - EdT Brasil Touring 25 A 26 de Março 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional Sol e Mar 13 de Junho 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional - Lusanova Brasil Touring 17 a 25 de Junho 

Ações com agentes do 
sector 

Apresentação Alentejo Touring 26 Junho a 2 Julho 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional - Donato Viagens; 
Queensberry; Adventure Club; DMTur; 
HBM Turismo; Selections  

Touring 2 a 7 de Novembro 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional – Lusanova Touring 16 de Novembro 

Ações com agentes do 
sector 

Visita educacional – Schultz Touring 17 de Novembro 

Feira Feira – ABAV Touring 23 a 26 de Setembro 

 

As ações desenvolvidas neste mercado subdividiram-se de uma forma equitativa entre 

o apoio a operadores e à produção de conteúdos nos meios de comunicação social, 

tendo-se igualmente conseguido que a comunicação nas redes sociais esteja 

intimamente ligada à dimensão transacional, pois os perfis criados possuem uma 

landing page, onde se encontra agregada a oferta do Alentejo disponível no Brasil. Essa 
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ligação implicou a articulação com os principais players no mercado, persuadindo-os a 

aderir a esta articulação numa dimensão biunívoca, figurando nessa landing page ao 

mesmo tempo que, sem caráter permanente, os respetivos sites apresentam ligação 

direta ao do Alentejo.  

 

Para além disso, promovemos também uma missão empresarial ao Brasil, com um grupo 

de 15 empresas (Sado Arrábida, Dtour, Argon Travel, restaurante Café Alentejo, Live 

Love Ride, Luxury on Two Wheels, Hotéis Pestana, Vila Galé, Torre de Palma, Casas 

Brancas e Casa do Terreiro do Poço), que passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Brasília e Fortaleza, com sessões de apresentação do Alentejo participadas 

sempre por mais de 50 operadores. 

O Alentejo esteve igualmente mais uma vez presente na Travelweek, com os Hotéis 

M’AR de AR, Herdade da Malhadinha Nova, L’AND Vineyards e Luxury on Two Wheels, 

bem como na ABAV – Feira das Américas, momento aproveitado para a realização de 

mais de duas dezenas de reuniões com operadores turísticos brasileiros, muitos deles 

que ainda não programam o Alentejo e outros que pretendem reforçar a sua operação.  

Em termos de promoção inversa devemos destacar os mais de 200 agentes de viagens  

que visitaram a região, a nosso convite, num processo articulado com operadores como 

a Nortur/Nascimento Viagens, Lusanova (2) e Shultz, bem como o conjunto de iniciativas 

organizadas pela Bike Tours Portugal, com sete operadores no nicho de turismo ativo. 

Em termos de intervenções com a comunicação social realçamos os programas gravados 

para as TV’s RBS, Record e Globo, as matérias produzidas para a Marie Claire Brasil, 

Trippics, Travel Magazine, TAP Destinos, entre outras. 
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6.4 ALEMANHA 

 

Em resultado de uma certa apetência do mercado Alemão por alojamentos que não são 

tidos em conta nas presentes estatísticas do INE, o número de noites continua a ser 

inferior aos registado em décadas anteriores, durante as quais essas opções não eram 

tão significativas e se impunha o recurso ao alojamento turístico tradicional, o que 

contribuía para que este mercado ocupasse o segundo lugar na hierarquia dos mais 

importantes para o Alentejo, 

Quadro XVI 

Dormidas Alemanha 2004 – 2015 

  

 

Depois da séria quebra registada em 2009, a tendência é genericamente positiva, mas 

distante do que estamos convictos poder ser a importância deste mercado para o 

Alentejo. 

Por essa razão a atividade promocional aqui foi reforçada, como se pode constatar pelo 

quadro em baixo, procurando uma mais fluída aproximação aos Operadores que 

comercializam Alentejo, bem como a outros que o podem vir a fazer.  

Várias fam trips e apresentações a agentes de viagens feitas no Alentejo vieram 

completar o que se fez no decurso dos roadshows organizados na Alemanha (Dresden, 

Nürnberg, Wiesbaden e Dortmund), bem como das missões empresariais e que aqui se 

apresentaram no âmbito das candidaturas que os suportaram, sendo de destacar a 

experiência de Alentejo proporcionada a cerca de dezena e meia operadores de 
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pequena dimensão e de implantação regional, que, somados, podem vir a ter uma 

intervenção importante ao nível das vendas de 2016 e seguintes. 

A completar essa intervenção junto da operação turística procurámos ir diretamente ao 

encontro do turista que pretende os produtos que o Alentejo tem para oferecer, razão 

que nos levou a estar presentes na CMT, a maior feira de turismo dedicada 

exclusivamente ao público, na F.re.e, na TurNatur, na Feira do Livro de Frankfurt, para 

além da ITB. Algumas destas presenças não surgem no quadro em baixo, já que se 

inscreveram no plano de ação de candidaturas específicas. 

 

 Quando XVII  

Ações Contratualização Alemanha 

ACTIVIDADE 
(Publicidade, 
Feiras, Canais 
Online, Ações 
com 
Imprensa, 
Ações com 
Agentes do 
Sector, 
Outras) 

Ação (Campanha Publicidade OffLine, Campanha Publicidade 
OnLine, Feiras, Visitas Educacionais, Sistemas Reservas, 
Promoções com TO's e AV's) 

PRODUTOS DATA 

Canais online Canais online – Olimar Touring 2015 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional -  Helge Sabik e Anja Menzel Touring 12 a 18 de 
Janeiro 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Wanderlust. Junge Welt;  www.jo-igele.de / 
ww.kurzetrips.de.; Reinickendorfer Zeitung 

Walking 16 a 21 de 
Janeiro 

Ações com 
imprensa 

Apresentação Alentejo e Festival Música Marvão - Embaixada em 
Berlim 

Touring 10 de Março 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional – Olimar Touring 23 de Março 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Revistas Tourenfahrer / Motorradfahrer / 
Roadrunner 

Touring 5 a 8 de Abril 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Gartz + Schappeit, FAZ, Die Welt, Hamburger 
Abendblatt, Spiegel Online, Für Sie e Donna (revistas femininas) e 
a revista de bordo da Lufthansa 

Touring 2 a 6 de Maio 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Beate Schümann e Hubert Kaltenbach  Walking 14 a 19 de 
Maio 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Revista Madame Touring 26 a 28 de 
Maio 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Outdoor Magazine Walking 27 a 30 de 
Maio 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Olimar; Radio Berlinm; Rhein-Main-Presse; 
Darmstädter Echo;GEO Saison; Pforzheimer Zeitung; 

Touring 8 a 11 de Junho 

Ações com 
imprensa 

Visita educacional - Michael Juhran  Touring 27 a 31 de 
Julho 

Ações com 
imprensa 

Apresentação Alentejo -Michael Fokt e Marketa Foktova Touring 23 de 
Setembro 

Ações com 
agentes do 
sector 

Apresentação destino – Olimar Touring 20 de janeiro 
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Ações com 
agentes do 
sector 

Visita educacional – dertour Touring 14 a 17 Abril 

Ações com 
agentes do 
sector 

Visita educacional - TP; Arne Tausendfreund; Sandra Abbel; Nina 
Wacker; Mona Ackermann; Sonja Heidtmann; Karola Winter; 
Sarah Ripp; Sonja Schachermaier; Jörg Gribitz 

enoturismo 16 a 19 abril 

Ações com 
agentes do 
sector 

Workshop M&I Alemanha - Frankfurt MICE 24 de junho 

Ações com 
agentes do 
sector 

Workshop M&I Alemanha - Munique MICE 25 de junho 

Ações com 
agentes do 
sector 

Visita educacional Touring 28 de Junho 

Ações com 
agentes do 
sector 

apresentação Alentejo Touring 15 a 17 de 
Setembro 

Ações com 
agentes do 
sector 

Visita educacional - Rhein Kurier GmbH, wtt; Der Portugal-
Reiseprofi; Intercontact Gruppenreisen; FIT Reisen; One World 
Travel International;art cities REISEN 

Touring 1 a 5 de 
Outubro 

Ações com 
agentes do 
sector 

Apresentação Alentejo Touring 10 de Outubro 

Ações com 
agentes do 
sector 

Visita educacional - Background Tours; GANRAS Adventure Travel 
GmbH; DESIGNER TOURS; JT Touristik GmbH; Schmetterling 
Gruppenreisen; Sehnsucht Reisen; REISEKÖNIG; Schwaben 
International e.V. Kultur und Reisen; SSB-Reisen GmbH; RDK-
Touristik GmbH; HST TOURISM 

Touring 12 a 15 de 
Novembro 

Ações com 
agentes do 
sector 

Visita educacional - Congresso DRV Olimar Touring 14 a 18 de 
Novembro 

Ações com 
agentes do 
sector 

Visita educacional – Alltours Touring 9 a 12 de 
Dezembro 

Feira CMT Touring 17 a 25 de 
Janeiro 

 

No âmbito da intervenção junto da comunicação social, destaque para a press trips de: 

Katja Gartz que escreve para FAZ, Die Welt, Hamburger Abendblatt, Spiegel Online, Für 

Sie e Donna (revistas femininas) e a revista de bordo da Lufthansa; Stefan Nink, numa 

reportagem para a revista Madame e Beate Schumann, que veio escrever um artigo para 

a revista Outdoor Magazine 
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6.5 REINO UNIDO 

 

Quadro IX 

Dormidas do Reino Unido 2004 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graças ao crescimento verificado nos dois últimos anos (30,1% em 2014 e 25,1% em 

2015), o mercado do Reino Unido aproxima-se agora dos resultados alcançados na 

sequência da operação aérea organizada com recurso ao Aeroporto de Beja, sendo que 

este crescimento se deve agora ao envolvimento de mais parceiros na operação turística 

e à melhor visibilidade do destino, conseguida sobretudo com as excelentes referências 

feitas à região em meios de comunicação social de referência. 

 

Quadro XII 

Ações Contratualização Reino Unido 

ACTIVIDADE (Publicidade, 
Feiras, Canais Online, Ações 
com Imprensa, Ações com 
Agentes do Sector, Outras) 

Ação (Campanha Publicidade OffLine, 
Campanha Publicidade OnLine, Feiras, 
Visitas Educacionais, Sistemas Reservas, 
Promoções com TO's e AV's) 

PRODUTOS DATA 

Ações com imprensa Visita educacional - Simon Buckley Touring 18 e 19 de 
Janeiro 

Ações com imprensa Visita educacional - Active Traveller Turismo 
natureza 

22 a 25 de 
Março 

Ações com imprensa Visita educacional - Peter Morrel Touring 14 a 16 de 
Abril 

Ações com imprensa Visita educacional - 
http://www.insidethetravellab.com/  

Walking 4 a 8 de 
maio 

Ações com imprensa Visita educacional - Alexander Robinson Touring 12 a 22 de 
Maio 
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Ações com imprensa Visita educacional Gastronomia e 
vinhos 

7 a 14 de 
junho 

Ações com imprensa Visita educacional - The Daily Star, Mail on 
Sunday, Sunday Independent, Sunday 
World, Mountaineering.ie       

Sol e Mar 14 a 17 de 
Junho 

Ações com imprensa Visita educacional - The Times Touring 14 a 22 de 
Junho 

Ações com imprensa Visita educacional - Good Morning Britain Gastronomia 3 a 4 de 
Agosto 

Ações com imprensa Visita educacional - Feng Shui World e My 
faces and places blog  

Touring 20 A 23 de 
Outubro 

Ações com imprensa Visita educacional - Belfast 
Telegraph/Sunday Life, Sunday Business 
Post, Irish Mountain Log, AE Consulting  

Walking e 
Touring 

6 a 9 de 
Dezembro 

Ações com agentes do sector Workshop Manchester Touring 18 de 
Março 

Ações com agentes do sector Workshop Londres Touring 19 de 
Março 

Ações com agentes do sector Visita educacional - TAP Touring 24 a 27 de 
Março 

Ações com agentes do sector Workshop Dublin Touring 14 de Abril 

Ações com agentes do sector Workshop Cork Touring 15 de Abril 

Ações com agentes do sector Workshop M&I Reino Unido MICE 28 de Abril 

Ações com agentes do sector Visita educacional Touring 30 de abril 
a 2 de maio 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Roy Withington e Jane 
Ichajapanich  

Touring 4 a 7 de 
Maio 

Ações com agentes do sector Visita educacional - TAP Touring 14 a 17 de 
Maio 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Rachel Jelly SUNVIL Touring 17 a 20 de 
maio 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Andrew Millie e 
Dianne Denney  

Touring 7 a 14 de 
Junho 

Ações com agentes do sector Visita educacional Touring 21 a 22 de 
Junho 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Annette Hall Touring 22 a 28 de 
Junho 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Special Trip Luxury 9 de julho 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Inntravel Touring 19 a 23 de 
Agosto 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Aspire Touring 17 a 19 
Setembro 

Ações com agentes do sector Visita educacional - Hill Top Treks   Natureza 9 a 14 de 
Novembro 

Ações com agentes do sector Reunião com agentes locais Walking 2 de 
Dezembro 

Ações com agentes do sector Visita educacional - EdT Touring 13 a 15 de 
Dezembro 

Feira Feira - WTM Touring 2 a 5 de 
Novembro 

 

Como foi possível analisar nos quadros referentes a ações desenvolvidas com 

financiamentos comunitários, em 2015 reforçou-se a participação de empresas em 

certames de produtos de nicho, como a BBF, assim como se procurou uma maior 

proximidade a Operadores sobretudo de Walking, levando-os a estender os seus 

programas a várias regiões do Alentejo, como foi o caso da INNTRAVEL. 
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Sempre em parceria com a TAP foram feitas apresentações do Alentejo na Residência 

Oficial dos Embaixadores de Portugal no Reino Unido, que atraíram mais de 4 dezenas 

de operadores interessados em saber mais sobre este destino.  

Teve também lugar uma Missão Empresarial articulada com a TAP, na qual participaram 

Convento do Espinheiro, Pousadas de Portugal, Emviagem, RSI, Live Love Ride, 

Compadres e Promenade. 

 

 

 

 

 

Quanto à visibilidade conseguida nos órgãos de comunicação social, permitam o 

destaque para o The Guardian, que elegeu o Alentejo como um dos 10 melhores 

destinos de verão para famílias, para a revista House&Garden, que no seu suplemento 

de viagens, publicou um artigo entusiasmado sobre a nossa região, bem como para a 

Jamie Magazine, a revista do Chef Jamie Oliver, que dedicou várias páginas para revelar 

alguns dos melhores restaurantes e receitas da região, como alguns lugares fora dos 

percursos turísticos habituais, ainda para o artigo publicado na Travel+Style, bem como 

para as visitas de Abigail King, do insidethetravellab.com, Alex Robinson, responsável 

pelos conteúdos sobre Portugal dos Bradt Guides, The Daily Star, Mail on Sunday, 

Sunday Independent e o Sunday World, bem como o site Mountaineering.ie.  
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Por fim, a referência à ITV, que escolheu o Alentejo para filmar programa sobre as 

especialidades gastronómicas locais. 

 

6.6 BENELUX 

 

Quadro XIII 

Dormidas BENELUX de 2004 – 2015 

 

 

Não podemos deixar de realçar o forte crescimento que os mercados da Holanda 

(45,2%) e da Bélgica apresentam (31,2%), em boa parte influenciado por operação 

montada para o Inverno 2014/15. 

Com este crescimento a Holanda e Bélgica passam a ocupar o terceiro lugar na 

hierarquia dos mercados mais importantes para a região, situação que antevemos vir a 

consolidar-se em 2016, pois não só se verificará a manutenção da operação especial de 

Inverno, como pelo facto de dois outros grandes Operadores passarem a incluir mais 

programas específicos para este destino, fruto das negociações e visitas de 

reconhecimento efetuadas em 2015. 

Consideramos ainda ser de sublinhar que o crescimento registado ocorreu sobretudo 

fora dos meses de época alta, tendo sido mesmo particularmente significativo durante 

o Inverno 2014/15. Para ilustrar esse crescimento atentemos nos valores registados no 

primeiro trimestre, com a Holanda a subir 106,9% e a Bélgica 42.2%. 
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Quadro XIV 

Ações Contratualização BENELUX 

ACTIVIDADE 
(Publicidade, Feiras, 
Canais Online, Ações 

com Imprensa, 
Ações com Agentes 
do Sector, Outras) 

Ação (Campanha 
Publicidade OffLine, 

Campanha Publicidade 
OnLine, Feiras, Visitas 
Educacionais, Sistemas 

Reservas, Promoções com 
TO's e AV's) 

PRODUTOS DATA 

Canais online Canais online - Girassol 
Vakanties 

Touring 2015 

Canais online Canais online - Caractere Touring 2015 

Ações com imprensa Visita educacional - 
Travmagazine 

Touring 4 a 5 de Janeiro 

Ações com imprensa Apresentação embaixada 
Amsterdão -PRESS - De 

Telegraaf; eTraining 
Company; Harmke 

Kraak(Freelance); Media 
Company Holland Ltd; Op 

Pad; Puur op reis; Salt 
Magazine; SurfBenelux; 

Travelution; TravMagazine; 
Vrijetijdmedia.nl; 

Touring 10 de Fevereiro 

Ações com imprensa Visita educacional - 
degroenemeisjes.nl 

Natureza 20 a 23 de 
Março 

Ações com imprensa Visita educacional - 
www.plusrubriek.nl 

50+ 20 a 23 de abril 

Ações com imprensa Visita educacional – 
SurfBenelux 

Surf 20 a 26 abril 

Ações com imprensa Visita educacional -  Revista 
Bouillon; Freelancer / 

www.justliketotravel.nl; 
Freelancer /Events.nl; Pure! 

Food & Travel/Puur! Uit 
Eten; Grenz Echo; La Libre 
Belgique; Grupo Editorial 

“Sudpresse”: Le Quotidien; 
Lëtzbuerger Journal 

Gastronomia e vinhos 21 a 24 Abril 

Ações com imprensa Visita educacional - De 
Telegraaf 

Cultura & gastronomia 4 a 7 de Maio 

Ações com imprensa Visita educacional - Noord-
Hollands Dagblad, enkhuizer 
Courant, Ijmuider Courant, 
Haarlems Dagblad, Dagblad 
Waterland, Leidsch Dagblad, 

Gooi-en Eemlander 

Touring 22 a 26 de 
maio 

Ações com imprensa Visita educacional - 
Telegraaf & ANWB REIZEN 

Magazine 

Sol e Mar, Gastronomia e Cultura 15 a 21 de 
Junho 

Ações com imprensa Visita educacional - Revista 
Pasar 

Natureza 9 a 11 de 
setembro 

Ações com imprensa Visita educacional - Parool Touring 5 a 8 de 
Outubro 
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Ações com imprensa Visita educacional - Blog 
myfootprints; Blog 

onahazymorning.com; Blog 
GirlsLove2Travel; Blog 

Travelto/Reishonger.nl; Blog 
All Day Every Daisy; OT 

VakantiePortugal.nl; 
Linden&Barbosa 

Natureza 13 A 17 DE 
OUTUBRO 

Ações com imprensa Visita educacional -renee 
pluijm 

Touring 15 a 22 de 
Outubro 

Ações com imprensa Visita educacional - Revista 
Fietsen 

Natureza 29 a 31 de 
Outubro 

Ações com imprensa Visita educacional - Rebista 
Elsevier 

Touring 14 a 17 de 
Dezembro 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - 
Challenge 

Touring 5 a 8 de 
fevereiro 

Ações com agentes 
do sector 

Apresentação embaixada 
Amsterdão - Agro Reizen; 

Aarts Wandelreizen; Beckers 
Groepsreizen; Blue Elephant; 

Casita Travel; Creatief 
Reizen; de Jong Intra 

Vakanties; Fitál Vakanties; 
Flex Travel B.V.; Girassol 
Vakanties; Jacobos; Kras; 

Louise's Travelchoice; MKB 
Reizen; Natuurlijk Reizen; 
Pin High Golftravel; Stap 

Reizen; VakantieStunt B.V.; 
Zuid Europa Reizen; 

Touring 10 de Fevereiro 

Ações com agentes 
do sector 

Apresentação Transeurope Touring 12 de Fevereiro 

Ações com agentes 
do sector 

Missão empresarial -  
Ambience travel; Ruta 
Ibérica; Voigt Travel; 

Touring 13 de Fevereiro 

Ações com agentes 
do sector 

Apresentação Te VOET Touring 14 de fevereiro 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - 
Transeurope 

Touring 18 a 21 Março 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - KRAS Touring 30 de março a 
2 de abril 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - Voigt 
Travel 

Touring 23 a 25 de Abril 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional Touring 5 a 8 de Maio 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional -
RUINARD/JOLANDA  e 

VANDERHAM/NIKKI 

Touring 11 a 15 de 
Maio 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - Miranda 
Wyseur  e Frank 

Andriessens. 

Touring 7 a 15 de Junho 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - 
Ambience Travel 

Touring 10 de Junho 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - 
Ambiance Travel; Cuisine & 
Culture; De Jong Intra; Stap 

Reizen; Executive Travel; 
TAP; TP 

Touring 11 a 13 de 
Junho 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - 
Transeurope 

Touring 6 de Agosto 

Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - Girassol 
Vakanties; Pelikaan Reizen 

Hillegom; Reisburo Opmeer; 
Het Langedijker Reisburo; 

Travel XL Heemstede; 
VakantieXperts Dorrestein; 

TP 

Touring 6 a 9 de 
Outubro 
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Ações com agentes 
do sector 

Visita educacional - Barrio 
Life 

Natureza 13 A 17 DE 
OUTUBRO 

Apresentação 
Alentejo 

Apresentação Alentejo - 
Cidade Europeia do Vinho 

Touring 17 a 20 de 
Novembro 

Ações com agentes 
do sector 

Acção formação staff 
Girassol 

Touring 11 de 
Dezembro 

Feira Vakantiebeurs - Feira Touring 13 a 18 de 
Janeiro 

 

A intervenção no BENELUX, tal como havia sido proposto para 2015, teve em especial 

conta ações que visaram a melhoria do posicionamento do Alentejo nos diferentes 

canais de venda, ao mesmo tempo que se procurou o estabelecimento de novas 

parcerias para conseguir que mais operadores passassem a ter uma oferta consistente 

deste destino, trazendo até eles mostras da oferta regional, ou desenvolvendo ações de 

promoção inversa, que os levaram ao Alentejo para melhorar o conhecimento do 

destino e das empresas. 

Para essa aproximação à operação e aos consumidores foi importante a participação em 

4 feiras, uma das quais cruzando operação com consumidor final (Vakantiebeurs), 

enquanto nas restantes três (Fiets Amesterdão e Antuérpia e 50 + (Utrecht)) se visou o 

consumidor final, assegurando a presença de empresas para resposta imediata à 

procura suscitada. 

Para melhor conhecimento do mercado e reforço da programação para o destino 

organizámos uma missão empresarial, na qual tomaram parte Convento do Espinheiro, 

Tróia Design Hotel, Landscape Walks, Casa dos Castelejos, Água D’Alte, Naturarte e 

Hotel Horta da Moura, que incluiu uma série de reuniões pré agendadas entre as 

empresas associadas e operadores da Holanda e da Bélgica, que se iniciou com uma 

apresentação do destino e das empresas ao trade e á comunicação social, realizada sob 

o patrocínio de S. Exa. o Embaixador de Portugal na Holanda, Dr. Bouza Serrano e que 

contou com a presença de 30 Operadores e de 12 jornalistas. 
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Podemos afirmar que estas ações apresentaram resultados imediatos, pois um dos 

Operadores parceiros viu assim alavancados os seus programas de inverno, sobretudo 

comercializados online, que muito bons resultados deram, trazendo também ao 

Alentejo vários Agentes de Viagens da sua rede de distribuição, que constituem uma 

força de venda que não é despicienda. 

Enquanto isso outros, de que são exemplo a Kras, De Jong Travel, Barrio Life, Vakantie 

Portugal, etc., passaram a ter interesse real relativamente ao destino, que se 

materializou em vindas ao território para contratação e lançamento de variados 

programas, colocados em venda em 2015 para 2016. 

Em termos de comunicação social destaque para a RTL4, que veio com o Chef e 

apresentador René Pluijm à descoberta dos segredos gastronómicos do Alentejo, tendo 

sido emitidos dois programas em canal aberto, passado depois para os canais por cabo, 

onde continuam em exibição, assim como para o principal canal sobre surf no BEBELUX 

(Surfbenelux.com), que fez deslocar ao Alentejo a convite da Agência quarto 

conceituados surfistas holandeses acompanhados por dois jornalistas, a também a vinda 

e publicação de artigo na Revista Fietsen, para além das presenças de Gijsbertha van 

Dalen e Adriaan Van Dalen, do diário De Telegraaf, Tialda Hoogeveen que escreve para 

variados meios como o Noord-Hollands Dagblad, Enkhuizer Courant, Ijmuider Courant, 

Haarlems Dagblad, Dagblad Waterland, Leidsch Dagblad, Gooi-en Eemlander e vários 

bloguers (All Lovely Things, myfootprints, onahazymorning.com, GirlsLove2Travel, 

Travelto/Reishonger.nl e All Day Every Dais). 
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6.7 OUTROS MERCADOS E MULTIMERCADOS 

 

Ainda que se trate de uma rubrica de natureza residual, destinada a fazer face a pedidos 

de colaboração que nos cheguem quer via as Equipas de Turismo, quer o próprio 

Turismo de Portugal, ou até por solicitação de associados e que não eram enquadráveis 

nos mercados considerados nas “Guide Lines” definidas para o ano, nela se inscreveram 

ações de promoção que se entendeu constituírem oportunidades relevantes e 

merecedoras do envolvimento desta Agência. Também aqui se inscreveram as ações 

que se reportaram a mais do que um mercado, ainda que integrados na matriz de 

mercados de primeira prioridade para o Alentejo. 

Com esse espírito foram realizadas ações de promoção nos seguintes mercados, ou 

acolhidas ações de promoção inversa deles provenientes: África do Sul, Canadá, China, 

Colômbia, EUA, India, Israel, Itália, Malásia, México, Panamá, Polónia, República Checa, 

Suécia, Suíça e Tailândia. 

 

Quadro XV 

Ações Contratualização Multimercados e Outros Mercados 

 

MERCADO ACTIVIDADE (Publicidade, 
Feiras, Canais Online, Ações 
com Imprensa, Ações com 
Agentes do Sector, Outras) 

Ação (Campanha Publicidade OffLine, 
Campanha Publicidade OnLine, Feiras, 
Visitas Educacionais, Sistemas Reservas, 
Promoções com TO's e AV's) 

PRODUTOS DATA 

Multimercados Ações com imprensa Visita educacional - World Food Summit Gastronomia e 
vinhos 

6 a 8 de Abril 

Multimercados Ações com imprensa Visita educacional - SPIRA Touring 2 e 3 de Julho 

Multimercados Ações com agentes do sector Visita educacional - Bike Vip, Brasil; 
Epoch Adventures, Canadá; Active 
Journeys, Canadá; Truffle Pig, 
USA/Canadá; Rask Travel, Dinamarca; 
Tereza Pérez, Brasil, Tours For You, 
Portugal  

Luxo/Natureza 23 a 27 de 
Fevereiro 

Multimercados Ações com agentes do sector Visita educacional Touring 16 de Julho 

Multimercados Ações com agentes do sector Visita educacional- Rota Vicentina Natureza 13 a 16 de 
Setembro 

Multimercados Ações com agentes do sector Campanha Touring 19 de Novembro 

Multimercados Ações com agentes do sector Visita educacional - Geral World 
Association of Travel Agencies  

Touring 29 de Novembro 

Multimercados Feira BTL / Hosted Buyers Genérico e 
Enoturismo 

25 Fevereiro a 1 
Março 

África do Sul Ações com imprensa Visita educacional - Food and Fabulous Gastronomia 12 a 15 de Abril 

Canadá Ações com imprensa Visita educacional - World Fishing 
Network's Hookin' Up!  

Touring 12 de Janeiro 

Canadá Ações com imprensa Visita educacional - the Vancouver Sun Gastronomia e 
vinhos 

19 a 20 de Junho 
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Canadá Ações com imprensa Visita educacional - Chatelaine/ Baxter 
Travel Media/ Travel Industry Today/ 
Toronto Sun/ The Huffington Post/ 
Transat Tours   

Touring 26 e 27 de 
Setembro 

Canadá Ações com imprensa Visita educacional - Èvasion TV  Touring 19 a 22 de 
Novembro 

Canadá Ações com agentes do sector Visita educacional - Operador Transat 
Holidays/Vacances  

Touring 21/fev 

Canadá Ações com agentes do sector Workshop Toronto Touring 24 de Março 

Canadá Ações com agentes do sector Workshop Montreal Touring 26 de Março 

Canadá Ações com agentes do sector Visita educacional - Transat - Quebec  Touring 4 de Outubro 

Canadá Ações com agentes do sector Visita educacional - Transat - Toronto Touring 10 de Outubro 

Canadá Ações com agentes do sector Visita educacional - Sultana Tours, Air 
France, jornalista, Domitur  

Touring 21 de Novembro 

China Ações com agentes do sector Workshop Pequim Touring 11 de Maio 

China Ações com agentes do sector Workshop Shangai Touring 13 de Maio 

China Ações com agentes do sector Workshop Guangzhou Touring 15 de Maio 

China Ações com agentes do sector Visita educacional - Shangai u-tour; 
Jinjiang tour; shangai cits; merchants; 
ctrip; eti; xmn c&d Int'l travel; British 
airways; TP 

Touring 20 a 28 de Maio 

China Ações com agentes do sector Visita educacional - Travel Link 
Marketing; Emirates Airlines; China 
Travel Service Head Office; China Ocean 
International Travel; Phoenix Travel; 
Shanghai Changtu Network Technology; 
Hua Yuan International Travel; Meiya E-
commerce International Business Travel 
Service; GZL International travel company 
Ltd.; Turismo de Portugal 

Touring 11 e 12 de 
Novembro 

Colômbia Ações com agentes do sector Visita educacional Gastronomia e 
vinhos 

2 a 4 de Outubro 

Dinamarca Ações com imprensa Visita educacional - Berlingske Media  Touring 10 a 11 de Março 

EUA Ações com imprensa Visita educacional - 
https://chadnernavarro.contently.com/  

Touring 16 a 18 de 
Setembro 

EUA Ações com imprensa Visita educacional - 
www.NLScreativemedia.com  

Touring 23 de Outubro a 2 
de Novembro 

EUA Ações com agentes do sector Visita educacional - Telemetro Reporter Luxury 9 a 11 de Outubro 

EUA Ações com agentes do sector Visita educacional - Arrangementes 
Abroad   

Touring 9 a 11 de Outubro 

EUA Feira Space Coast Birding & Wildlife Festival Birdwatching 21 a 26 de Janeiro 

Índia Ações com imprensa Visita educacional Touring 4 e 5 de Maio 

Israel Ações com agentes do sector Visita educacional- Ayala Tours turismo religioso 24 e 25 Janeiro 

Itália Ações com imprensa Visita educacional - Geo & Geo RAI3 Ribatejo 15 a 18 de Junho 

Itália Ações com agentes do sector Visita educacional - Geaway Touring 13 a 14 de Junho 

Itália Ações com agentes do sector Reunião com OT - See Viaggi Touring 11 de Dezembro 

Malásia Ações com imprensa Visita educacional - WW and budiey.com luxo 8 a 10 de Maio 

México Ações com imprensa Visita educacional - Marck Gutt Touring 19 a 22 de 
Setembro 

Panamá Ações com imprensa Visita educacional - telemetro Touring 8 de Outubro 

Polónia Ações com imprensa Visita educacional -Tasteaway, pl e 
Forbes 

Touring 9 a 12 de Junho 

Polónia Ações com imprensa Visita educacional - Marta Legiec-
Ulanowska; Michal Glombiowski 

Touring 13 a 18 de 
Novembro 

Polónia Ações com agentes do sector Apresentação Alentejo Touring 21 a 23 de Junho 

Rep. Checa Ações com imprensa Visita educacional - Elle Touring 2 de Agosto 
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Rep. Checa Ações com agentes do sector Visita educacional - Oasis Travel Touring 4 de Novembro 

Suécia Ações com agentes do sector Visita educacional - Leventa MICE 19 a 23 de Abril 

Suécia Ações com agentes do sector Visita educacional - Liselotte Malmborg  MICE 5 a 10 de 
Novembro 

Suiça Ações com imprensa Visita educacional - Zuger Presse Touring 4 a 7 de Maio 

Suiça Ações com imprensa Visita educacional - 
www.aguidesjournal.com 

Touring 3 de Julho 

Suiça Ações com imprensa Visita educacional -Le bom Air Touring 26 de Setembro a 3 
de Outubro 

Tailândia Ações com imprensa Visita educacional - Lonely Planet Touring 6 a 7 de Setembro 

 

 

Sem pretender ser exaustivos, tanto mais que a informação se encontra sintetizada no 

quadro em cima, permitimo-nos por em destaque algumas ações, desenvolvidas em 

mercados de intervenção seletiva e que em baixo descrevemos. 

Nos Estados Unidos organizámos uma missão empresarial, que envolveu os associados, 

Hotel Torre de Palma, Promenade Portugal, Osíris Travel, Argon Travel, Turaventur – 

Portugal Best Cycling e Casas Brancas e no âmbito da qual se fizeram duas apresentações 

do destino, uma em New York e outra em Newark. Dessas apresentações resultou de 

imediato a vinda da responsável pela contratação do Operador Arrangements Abroad, 

que lançou já produto para 2017. 

Da China recebemos duas visitas educacionais com Operadores que pretendem iniciar a 

sua programação para Portugal, incluindo Alentejo, nas quais participaram:  Shangai u-

tour, Jinjiang Tour, Shangai Cits, Merchants, Ctrip; Eti, Xmn c&d Int'l travel, Travel Link 

Marketing, China Travel Service Head Office, China Ocean International Travel, Phoenix 

Travel, Shanghai Changtu Network Technology, Hua Yuan International Travel, Meiya E-

commerce International Business Travel Service, GZL International Travel Company Ltd, 

com coordenação da Delegação local do Turismo de Portugal e o apoio da Emirates 

Airlines e British Airways; 
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Na Polónia promovemos uma apresentação Alentejo na qual participaram Ecco Holiday, 

TSO, Ruta Tour-Biuro Podrózy, BP i Turystyki CAPITOL, Travel Style, Supertour Lufthansa 

City Center e Ideal Travel. 

De Israel recebemos a visita de duas dezenas de agentes de viagens, numa iniciativa dos 

Operadores Ayala Tours e Alegretur, que visou a herança judaica existente na região.  

E da Suécia recebemos a visita de Operadores especializados na ‘Meeting Industry”, que 

pretendia averiguar das condições existentes na região para receber eventos 

corporativos. 
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6.8 Contratualização – Execução Financeira 

Como se pode constatar pelo quadro em baixo, a realização financeira ultrapassou em 

cerca de 30% o investimento contratualizado com o Turismo de Portugal, situação a que 

não foi alheia a afetação de verbas à contrapartida nacional de candidaturas, tendo o 

reforço de dotação afeta à contratualização sido conseguido com recurso a receitas 

próprias da Agência. 

Para além disso, três mercados houve para os quais a dotação inicialmente prevista se 

revelou insuficiente, tendo que se proceder a compensações entre rúbricas, sem que a 

diminuição da dotação alocada a outros mercados tivesse significado diminuição da 

atividade promocional. 
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Quadro XVI 

Execução Financeira Contratualização 

MERCADOS    Publicidade  
Canais 
Online  

Ações c/ 
imprensa  

Ações c/ 
Agentes do 

Setor 
Feiras  TOTAL  

Espanha  Orçamento  0,00 € 8.000,00 € 39.500,00 € 74.000,00 € 10.500,00 € 132.000,00 € 

  Execução    7.817,50 € 37.934,65 € 68.422,00 € 16.657,00 € 130.831,15 € 

  %    97,72% 96,04%     158,64% 99,11% 

Reino Unido  Orçamento  0,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00 € 10.500,00 € 35.500,00 € 

  Execução    3.874,45 € 6.797,15 € 16.535,00 € 16.153,01 € 43.359,61 € 

  %    77,49% 113,29% 118,11% 153,84% 122,14% 

Alemanha  Orçamento  0,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € 20.500,00 € 10.500,00 € 43.000,00 € 

  Execução    3.616,00 € 10.416,50 € 45.829,91 € 14.780,00 € 74.642,41 € 

  %    72,32% 148,81% 223,56% 140,76% 173,59% 

França  Orçamento  0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 67.000,00 € 0,00 € 83.000,00 € 

  Execução    7.020,00 € 7.638,00 € 68.430,00 €   83.088,00 € 

  %    87,75% 95,48% 102,13%   100,11% 

Benelux  Orçamento  0,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 11.000,00 € 10.500,00 € 35.500,00 € 

  Execução    6.254,00 € 29.422,00 € 20.340,00 € 12.491,00 € 68.507,00 € 

  %    78,18% 490,37% 184,91% 118,96% 192,98% 

Brasil Orçamento  0,00 € 
10.000,00 

€ 
17.000,00 € 43.500,00 € 10.500,00 € 81.000,00 € 

  Execução    8.015,00 € 29.202,00 € 45.280,00 € 11.820,00 € 94.317,00 € 

  %    80,15% 171,78% 104,09% 112,57% 116,44% 

Multimercados 
/ Outros  

Orçamento  0,00 € 
24.154,80 

€ 
10.000,00 € 10.675,20 € 0,00 € 44.830,00 € 

  Execução    25.633,00 € 9.663,94 € 11.488,00 €   46.784,94 € 

  %    106,12% 96,64%   0,00% 104,36% 

Multimercados 
/ Outros  

Orçamento  0,00 € 
11.333,11 

€ 
14.877,29 € 26.210,40 € 0,00 € 52.420,80 € 

QREN (Contr. 
Nacional)  

  Execução    26.636,50 € 18.112,00 € 30.306,00 € 38.821,00 € 113.875,50 € 

  %    235,03% 121,74% 115,63%   217,23% 

TOTAL  Orçamento  0,00 € 
79.487,91 

€ 
108.377,29 € 266.885,60 € 52.500,00 € 507.250,80 € 

  Execução  0,00 € 88.866,45 € 149.186,24 € 306.630,91 € 
110.722,01 

€ 
655.405,61 € 

  %    111,80% 137,65% 114,89% 210,90% 129,21% 
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

O Resultado Liquido Positivo, apurado no final deste ano, é de 85.801,60 €, contribuindo 

desta maneira para um aumento dos fundos patrimoniais da Agência. 

Numa análise comparativa, verificamos que a Agência apresenta pelo segundo ano 

consecutivo resultados positivos, sendo fundamental continuar na linha da exigência de 

gestão económica e financeira, tanto mais necessária para enfrentar o difícil contexto 

económico e financeiro que enfrentamos. 

Dos gastos, destacamos a componente Fornecimentos e Serviços Externos, representando 

cerca de 77% do total de gastos, sendo os restantes compostos pelos gastos com o pessoal, 

com cerca de 16%, e a rúbrica de outros gastos e perdas, representando cerca de 7%. 

Nas restantes componentes dos gastos podemos observar uma semelhança na distribuição 

dos mesmos, resultado da continuidade da política de gestão económica imprimida na 

dinâmica quotidiana. 

Ao nível da estrutura dos ganhos, destacamos os subsídios à exploração representando, à 

semelhança do ano anterior, com cerca de 80% do seu total. Estes valores resultam das 

candidaturas aprovadas em instâncias próprias e do reconhecimento contabilístico dos 

rendimentos associados. Têm, na sua essência, origem em fundos comunitários no âmbito 

de candidaturas apresentadas e enquadradas na estratégia de promoção da Agência e 

representaram em 2015 quase um milhão e cem mil euros. 

Numa análise comparativa com o ano anterior, registamos uma ligeira redução nesses 

réditos relativos aos subsídios recebidos. O ano de 2014, por circunstâncias naturais 

relativas à maturidade das próprias candidaturas, registou um número substancial de 

pedidos de pagamento apresentados às entidades gestoras. O ano de 2015, ao registar um 

abrandamento na submissão de pedidos de pagamento apresentados, apresenta o natural 

reflexo ao nível da redução dos respetivos réditos.  

Ainda ao nível dos rendimentos, num segundo plano, destacam-se os “Outros Rendimentos 

e Ganhos”, que contempla, nomeadamente, os montantes relativos às quotizações dos 

sócios e às participações protocoladas com estes, outros terceiros e clientes, no âmbito de 
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participações em ações de promoção turística. Esta rúbrica representa cerca de 19% do 

total dos rendimentos.  

Ao nível dos indicadores financeiros, salientamos a solvabilidade e a autonomia financeira 

que apresentam valores idênticos (ligeiramente inferiores) ao ano anterior.  

 

O rácio de solvabilidade, que indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados 

por capitais próprios versus financiados por capitais alheios e reflete a maior estabilidade da 

entidade, se o valor for mais elevado, ou vulnerabilidade, se o valor for mais baixo, 

apresenta em 2015 o valor de 83,48% contra 92,31% do ano anterior. 

A autonomia financeira, que representa a maior ou menor capacidade de uma entidade de 

fazer face aos seus compromissos financeiros através dos seus capitais próprios, apresenta 

um valor de 45,50% contra 48% do ano anterior. 

Os Fundos Patrimoniais são constituídos pelos resultados transitados e por reservas. 

O total de fundos patrimoniais apresentou uma redução de 2014 para 2015 sendo reflexo 

de alguns movimentos de acerto relacionados com candidaturas de anos anteriores. 

 

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor 

dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício de 2015, no montante de 85.801,60€, seja 

transferido para Resultados Transitados. 

 

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ENTIDADE 

A Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo continuará no 

futuro a desenvolver as iniciativas de promoção da região, quer no âmbito da 

contratualização da Promoção Externa com o Turismo de Portugal, quer no âmbito de 

projetos financiados por outros instrumentos de financiamento, de que são exemplo os 

apoios do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Alentejo 2020 / Portugal 2020, no 
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âmbito dos quais já foram aprovados dois projetos para os anos subsequentes ao do 

exercício a que respeita o presente relatório. 

  

O trabalho em conjunto com os associados, e o constante envolvimento destes na execução 

das ações, são metas permanentes para o futuro e fatores fundamentais para a afirmação 

do Alentejo enquanto destino turístico nos mercados internacionais. 

 

 

Grândola, 02 de março de 2016 



CÓDIGOS EXERCÍCIOS
DAS 2015 2014

CONTAS (SNC) Activo Notas 31/dez/2015 31/dez/2014

Activo não corrente
43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 6 746,85 1.516,36

411+412+413+414-419 Investimentos financeiros 2.000,00 2.000,00
Total do activo não corrente 2.746,85 3.516,36

Activo corrente
211+212-219 Clientes 8 187.223,29 215.488,23

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 8 912.621,89 1.353.825,90
281 Diferimentos 8 90.083,69 21.112,32

11+12+13 Caixa e depósitos bancários 4 / 8 372.371,51 144.453,19
Total do activo corrente 1.562.300,38 1.734.879,64

Total do activo 1.565.047,23 1.738.396,00

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos Patrimoniais
551 Reservas legais 8 33.851,24 33.851,24
56 Resultados transitados 8 592.400,66 615.465,38

0,00
818 Resultado liquido do periodo 85.801,60 185.115,46

Total do fundo de capital 712.053,50 834.432,08
Passivo
Passivo corrente

221+222+225 Fornecedores 8 132.446,03 183.827,28
24 Estado e outros entes públicos 8 23.135,76 44.941,90
25 Financiamentos obtidos 30.000,00 50.000,00

282+283 Diferimentos 8 464.104,79 492.850,96
231+238+2711+2712+2722+2

78 Outras contas a pagar 8 203.307,15 132.343,78
Total do passivo 852.993,73 903.963,92

Total do capital próprio e do passivo 1.565.047,23 1.738.396,00

Grândola, 2 de Março de 2016

O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556) A Direcção

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CÓDIGOS DAS EXERCÍCIOS
CONTAS (SNC) 2015 2014

Rendimentos e Gastos Notas

71+72 Vendas e serviços prestados 7 8.358,76 2.032,52
75 Subsídios, doações e legados à exploração 7 1.066.965,60 1.167.467,27
-62 Fornecimentos e serviços externos -942.292,62 -917.456,70
-63 Gastos com o pessoal 9 -199.979,06 -195.827,30

-651+7621 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 8 -17.500,00 0,00
78 (excepto 

785)+7918+7928+7988 Outros rendimentos e ganhos 7 258.029,89 275.972,90
68 (excepto 685)-6918-6928-

6988 Outros gastos e perdas -81.938,60 -144.670,28

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 91.643,97 187.518,41

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6 -769,51 -1.489,20

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos) 90.874,46 186.029,21

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados -5.072,86 -913,75

811 Resultado antes de impostos 85.801,60 185.115,46

812 Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

818 Resultado líquido do período 85.801,60 185.115,46

Grândola, 2 de Março de 2016

O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556) A Direcção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2015



2015 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO Notas
     Recebimentos de Clientes e Utentes 8 404.958,22 430.434,16
     Pagamentos a Fornecedores 8 -1.007.583,22 -1.431.612,22
     Pagamentos ao Pessoal 9 -182.386,03 -186.060,14

Fluxo gerado pelas operações -785.011,03 -1.187.238,20
     Recebimento do imposto sobre o rendimento
     Pagamento do imposto sobre o rendimento
     Recebimentos operacionais - subsídios 1.256.038,22 1.375.246,88
     Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional -221.153,36 -163.855,83

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 249.873,83 24.152,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
     Recebimentos provenientes de:
          Activos fixos tangíveis 0,00 0,00
          Activos Intangíveis 0,00 0,00
          Investimentos financeiros 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00
     Pagamentos respeitantes a:
          Activos fixos tangíveis 0,00 -2.182,00
          Activos Intangíveis 0,00 0,00
          Investimentos financeiros 0,00 0,00
          Outros activos 0,00 0,00

Subtotal 0,00 -2.182,00
Fluxo das actividades de investimento (2) 0,00 -2.182,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
     Recebimentos provenientes de:
          Financiamentos obtidos 130.000,00 140.000,00

Subtotal 130.000,00 140.000,00
     Pagamentos respeitantes a:
          Financiamentos obtidos -150.000,00 -90.000,00
          Juros e gastos similares -1.955,51 -913,75

Subtotal -151.955,51 -90.913,75
Fluxo das actividades de financiamento (3) -21.955,51 49.086,25

     Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 227.918,32 71.057,10
     Efeitos das diferenças de câmbio 0,00 0,00
     Caixa e seus equivalentes no início do período 4 / 8 144.453,19 73.396,09
     Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 / 8 372.371,51 144.453,19

Grândola, 2 de Março de 2016
O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556) A Direcção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Exercícios



1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 
1.1 – Designação - Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo - Turismo do Alentejo 
1.2 - Sede: Rua Dr. Manuel Batista Reis, nº 6, r/ch, Grândola 
1.3 - Natureza da atividade: Associação de direito privado sem fins lucrativos 
1.4 – Escritura no 22º Cartório Notarial de Lisboa em 18 de Março de 2004. e publicada no Diário de 
República, III Série, Nº 119 em 21 de Maio de 2004.
1.5 – Capital Social, inicial de 0€ 
1.6 – Atividade principal com o CAE 94995 – outras atividades associativas.  

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS:
2.1 – Referencial contabilístico adotado 

a) As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor 
em Portugal, vertidas no Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com o 
modelo contabilístico para as entidades do setor não lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei Nº 
26-A/2011 de 9/3.

b) Instrumentos legais da NCRF-ESNL:
Portaria nº 105/2011 de 14/3e modelos de demonstrações financeiras 
Portaria nº 106/2011 de 14/3, código das contas 
Aviso nº 6726-B/2011 de 14/3, NCRF-ESNL. 

2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido 
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos 
resultados da entidade. 



2.3 - Indicação e comentário das contas do Balanço e da demonstração dos resultados cujos 
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 
a)  Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 

2015 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2014;  

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS: 
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:  

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF-7) 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas, de acordo com a NSRF-ESNL. 
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, 
pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 
bens. 
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Equipamento básico:   10 Anos  
Equipamento administrativo:   3 a 8 Anos  
Outros ativos fixos tangíveis:   5 Anos  

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em 
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como 
gastos do exercício em que ocorrem. 
Os ativos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção, encontrando-
se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos fixos 
tangíveis são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para 
uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão. 
As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a 
diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo 
registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos 
e perdas. 



IMPARIDADE DE ATIVOS. (NCRF-12) 
À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das quais resulte, 
nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que 
indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável.  
Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, deve ser reconhecida 
uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas 
por imparidade.  
A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há 
evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração dos 
resultados, na rubrica de Reversões de perdas por imparidade, e efetuada até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.  

RÉDITO (NCRF 20)
O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 
O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o 
desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. 

O rédito proveniente das quotizações é considerado como prestação de serviços. 

O rédito de juros é reconhecido, utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que 
benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade. 



PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES (NCRF 21) 
As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a Entidade tem uma obrigação presente 
(legal ou implícita) resultante de um evento passado, e seja provável que, para a resolução dessa 
obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.  

As provisões são revistas na data de cada Balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor 
estimativa a essa data, tendo em consideração os riscos e incertezas inerentes a tais estimativas.  

O montante reconhecido de provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 
dos recursos necessários para liquidar a obrigação. A estimativa é determinada de acordo com os riscos 
e incertezas associados à obrigação. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são valorizadas e registadas como 
provisões. Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um 
contrato ou acordo, cujo cumprimento tem associados gastos que não é possível evitar, os quais 
excedem os benefícios económicos derivados do mesmo. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados 
sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não 
seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 
divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.   

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO (NCRF 22) 
Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos quando 
existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão. 
Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte proporcional dos 
gastos suportados. 



INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27) 
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

Clientes e outras dívidas de terceiros 

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
Fornecedores e outras dívidas a terceiros 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
Periodizações 
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do 
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e 
Diferimentos. 
Caixa e Depósitos bancários 
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e 
depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos bancários 
são  

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28)  

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados: 
 Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários e contribuições para a segurança social. 

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o 
serviço. 

3.2 - Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no 
processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas 
quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras: 



Na preparação das Demonstrações financeiras, a Direção baseou-se no melhor conhecimento e na 
experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos relativos a 
eventos futuros.  

3.3 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar 
ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano 
financeiro seguinte):

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas ações que se 
planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação disponível. As alterações nos 
factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros 
poderão diferir daquelas estimativas.  

4 – FLUXOS DE CAIXA:  
4.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários. 

Descrição Conta Montante Observações 
Fundo de Maneio 112 100,75   
Total de caixa 100,75   

Descrição Conta Montante Observações 
CGD 1211 3.629,77   
CGD 1212 12.943,75   
CGD 1213 253.289,10   
Santander Totta 1214 4.678,97   
C.C.A. 1215 33.380,93   
CGD 1216 38.037,78   
CGD 1217 26.310,46   
Total de depósitos bancários 372.270,76   



5 - POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
CONTABILÍSTICAS E ERROS: 
Não se verificaram situações com impacto nas políticas contabilísticas, alterações de estimativas ou 
erros. 

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:  

Descrição 31/12/2014 Adições 31/12/2015

 Equipamento básico 2.329,80 2.329,80
 Equipamento administrativo 16.674,30 16.674,30
 Outros activos fixos tangíveis 1.920,00 1.920,00
Ativo fixo tangível bruto 20.924,10 0,00 20.924,10
 Depreciações acumuladas 19.407,74 769,51 20.177,25
 Perdas por imparidade e reversões acumuladas 
 Depreciações acumuladas 19.407,74 769,51 20.177,25
Ativo fixo tangível líquido 1.516,36 -769,51 746,85

7 – RÉDITO: 
7.1 - Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos 

adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação 
de serviços. 

Ver Nota 3 

7.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o 
rédito proveniente de: 

a) Prestações de serviços; 
b) Subsídio à exploração; 
c) Outros rendimentos e ganhos 



O rédito reconhecido no exercício findo a 31 de dezembro de 2015 e 2014, apresenta a seguinte 
decomposição: 

Rubricas 31/12/2015 31/12/2014 
Prestações de Serviços 8.358,76 2.032,52
Subsídios à exploração 1.066.965,60 1.167.467,27
Outros rendimentos e ganhos 258.029,89 275.972,90
  
TOTAL 1.333.354,25 1.445.472,69

O rédito registado na conta de serviços resulta de dois serviços prestados a dois associados no âmbito 
de ações de divulgação específicas. 
O rédito registado na conta de subsídios à exploração resulta de contratos de contratualização para as 
ações promocionais no estrangeiro, programado com o AICEP, com o Turismo de Portugal e com a 
CCDRA-Inalentejo. 
A 24 de Janeiro de 2014, foi assinado um contrato com a Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, E.P.E., no âmbito do sistema de inventivos à qualificação e internacionalização de 
PME, que compreende um incentivo não reembolsável até ao valor de 242.454,33 euros. Uma vez que, 
para que seja possível o recebimento da verba contratada, é necessário o cumprimento de uma série de 
condições estabelecidas no próprio contrato, por motivos prudenciais, conforme disposto na Norma, o 
contrato não foi reconhecido em 2014 e ainda não se encontra refletido nas contas de 2015. Apenas foi 
registado o primeiro pedido de pagamento em 2014 e dois pedidos de pagamento em 2015. 
O rédito registado na conta de outros rendimentos e ganhos resulta de diversas atividades de gestão, 
como a comparticipações dos nossos associados em ações promocionais, realizadas principalmente no 
estrangeiro e da quotização trimestral aos associados, da entidade. 
  



8– INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras 
contas a receber e a pagar 

  31/12/2015 31/12/2014 
Descrição Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Ativos:       
 Clientes 274.430,08   274.430,08 285.195,02   285.195,02

 Outras Contas a Receber  912.621,89   912.621,89 1.353.825,90   1.353.825,90

Imparidades -87.206,79   -87.206,79 -69.706,79   -69.706,79

Total do Ativo 1.099.845,18 0,00 1.099.845,18 1.569.314,13 0,00 1.569.314,13

 Passivos:     

Fornecedores 132.446,03   132.446,03 183.827,28   183.827,28

Outras Contas a Pagar 203.307,15   203.307,15 132.343,78   132.343,78

Total do Passivo 335.753,18 0,00 335.753,18 316.171,06 0,00 316.171,06

Total liquido 764.092,00 0,00 764.092,00 1.253.143,07 0,00 1.253.143,07

Clientes 
De acordo com os valores apurados relativos a saldos em c/c de Clientes Gerais e em c/c de Clientes 
Entidades Associadas, em cobrança duvidosa, de acordo com o conhecimento da gestão da Direção, da 
entidade, o montante em Balanço de imparidades do ativo corrente é de 87.206,79 €, tendo sofrido um 
reforço de 17.500 euros em relação ao ano anterior.
Outras contas a receber 
Regista essencialmente os valores a receber decorrente dos contratos de contratualização para as 
ações promocionais no estrangeiro, programado com o AICEP, com o Turismo de Portugal e com a 
CCDRA-Inalentejo. 



Estado e outros entes públicos 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte 
decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014 
  Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Estado e outros entes públicos             
Passivos             
Retenção de impostos sobre rendimentos 4.588,25 4.588,25 2.476,20 2.476,20

Imposto sobre o valor acrescentado 15.010,04 15.010,04 39.242,78 39.242,78
Outros impostos 
Contribuições para a segurança social 3.537,47 3.537,47 3.222,92 3.222,92
Tributos das autarquias locais 

Outras tributações 
Total 23.135,76 23.135,76 44.941,90 44.941,90

A Entidade cumpriu com regularidade os compromissos com o Estado, a Segurança social e a Caixa 
Geral de aposentações.  
Diferimentos 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Diferimentos 
Ativos 
Gastos a reconhecer 90.083,69 90.083,69 21.112,32 21.112,32
  
Total 90.083,69 0,00 90.083,69 21.112,32 0,00 21.112,32
Passivos 
Rendimentos a reconhecer 464.104,79 464.104,79 492.850,96 492.850,96
Total 464.104,79 0,00 464.104,79 492.850,96 0,00 492.850,96



Os rendimentos a reconhecer resultam dos movimentos financeiros das contratualizações e outros 
contratos realizados com o AICEP, com o Turismo de Portugal e com a CCDRA/Inalentejo. 
Caixa e Depósitos bancários 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte 
decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Caixa e depósitos bancários 372.371,51 144.453,19
  
Ativos 
Caixa 100,75 20,23
Depósitos à ordem 372.270,76 144.432,96
Outros depósitos bancários 
Total 372.371,51 144.453,19

Fundos Patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de fundos patrimoniais apresentava a seguinte 
decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014

Fundos Patrimoniais     

Reservas legais 33.851,24 33.851,24
Outras reservas 
Resultados transitados 592.400,66 615.465,38
Outras variações nos fundos patrimoniais 
Total 626.251,90 649.316,62

A variação ocorrida na rubrica de resultados transitados decorre da aplicação do resultado líquido 
positivo de 2014 no montante de 185.115 € e da regularização de saldos de exercícios anteriores no 
montante global de 208.180,18 €.  



9 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS: 
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes 
montantes em resultados, na rubrica de Gastos com pessoal: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Remuneração dos Órgãos Sociais e Diretor. Executivo. 64.583,11 55.168,02
Remuneração ao pessoal 104.550,03 107.004,46
Encargos s/ remunerações 30.018,15 30.828,17
Seg. ac. de trabalho 463,63 2.135,66
Outros gastos com pessoal 364,14 690,99
  
TOTAL 199.979,06 195.827,30

10 – ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 
Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas demonstrações 
financeiras a 31 de dezembro de 2015. 
As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2015 foram aprovadas em 
reunião da Direção a 2 de março de 2016. 
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

O Resultado Liquido Positivo, apurado no final deste ano, é de 85.801,60 €, contribuindo 

desta maneira para um aumento dos fundos patrimoniais da Agência. 

Numa análise comparativa, verificamos que a Agência apresenta pelo segundo ano 

consecutivo resultados positivos, sendo fundamental continuar na linha da exigência de 

gestão económica e financeira, tanto mais necessária para enfrentar o difícil contexto 

económico e financeiro que enfrentamos. 

Dos gastos, destacamos a componente Fornecimentos e Serviços Externos, representando 

cerca de 77% do total de gastos, sendo os restantes compostos pelos gastos com o pessoal, 

com cerca de 16%, e a rúbrica de outros gastos e perdas, representando cerca de 7%. 

Nas restantes componentes dos gastos podemos observar uma semelhança na distribuição 

dos mesmos, resultado da continuidade da política de gestão económica imprimida na 

dinâmica quotidiana. 

Ao nível da estrutura dos ganhos, destacamos os subsídios à exploração representando, à 

semelhança do ano anterior, com cerca de 80% do seu total. Estes valores resultam das 

candidaturas aprovadas em instâncias próprias e do reconhecimento contabilístico dos 

rendimentos associados. Têm, na sua essência, origem em fundos comunitários no âmbito 

de candidaturas apresentadas e enquadradas na estratégia de promoção da Agência e 

representaram em 2015 quase um milhão e cem mil euros. 

Numa análise comparativa com o ano anterior, registamos uma ligeira redução nesses 

réditos relativos aos subsídios recebidos. O ano de 2014, por circunstâncias naturais 

relativas à maturidade das próprias candidaturas, registou um número substancial de 

pedidos de pagamento apresentados às entidades gestoras. O ano de 2015, ao registar um 

abrandamento na submissão de pedidos de pagamento apresentados, apresenta o natural 

reflexo ao nível da redução dos respetivos réditos.  

Ainda ao nível dos rendimentos, num segundo plano, destacam-se os “Outros Rendimentos 

e Ganhos”, que contempla, nomeadamente, os montantes relativos às quotizações dos 

sócios e às participações protocoladas com estes, outros terceiros e clientes, no âmbito de 
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participações em ações de promoção turística. Esta rúbrica representa cerca de 19% do 

total dos rendimentos.  

Ao nível dos indicadores financeiros, salientamos a solvabilidade e a autonomia financeira 

que apresentam valores idênticos (ligeiramente inferiores) ao ano anterior.  

 

O rácio de solvabilidade, que indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados 

por capitais próprios versus financiados por capitais alheios e reflete a maior estabilidade da 

entidade, se o valor for mais elevado, ou vulnerabilidade, se o valor for mais baixo, 

apresenta em 2015 o valor de 83,48% contra 92,31% do ano anterior. 

A autonomia financeira, que representa a maior ou menor capacidade de uma entidade de 

fazer face aos seus compromissos financeiros através dos seus capitais próprios, apresenta 

um valor de 45,50% contra 48% do ano anterior. 

Os Fundos Patrimoniais são constituídos pelos resultados transitados e por reservas. 

O total de fundos patrimoniais apresentou uma redução de 2014 para 2015 sendo reflexo 

de alguns movimentos de acerto relacionados com candidaturas de anos anteriores. 

 

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor 

dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício de 2015, no montante de 85.801,60€, seja 

transferido para Resultados Transitados. 

 

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ENTIDADE 

A Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo continuará no 

futuro a desenvolver as iniciativas de promoção da região, quer no âmbito da 

contratualização da Promoção Externa com o Turismo de Portugal, quer no âmbito de 

projetos financiados por outros instrumentos de financiamento, de que são exemplo os 

apoios do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Alentejo 2020 / Portugal 2020, no 
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âmbito dos quais já foram aprovados dois projetos para os anos subsequentes ao do 

exercício a que respeita o presente relatório. 

  

O trabalho em conjunto com os associados, e o constante envolvimento destes na execução 

das ações, são metas permanentes para o futuro e fatores fundamentais para a afirmação 

do Alentejo enquanto destino turístico nos mercados internacionais. 

 

 

Grândola, 02 de março de 2016 



CÓDIGOS EXERCÍCIOS
DAS 2015 2014

CONTAS (SNC) Activo Notas 31/dez/2015 31/dez/2014

Activo não corrente
43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 6 746,85 1.516,36

411+412+413+414-419 Investimentos financeiros 2.000,00 2.000,00
Total do activo não corrente 2.746,85 3.516,36

Activo corrente
211+212-219 Clientes 8 187.223,29 215.488,23

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 8 912.621,89 1.353.825,90
281 Diferimentos 8 90.083,69 21.112,32

11+12+13 Caixa e depósitos bancários 4 / 8 372.371,51 144.453,19
Total do activo corrente 1.562.300,38 1.734.879,64

Total do activo 1.565.047,23 1.738.396,00

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos Patrimoniais
551 Reservas legais 8 33.851,24 33.851,24
56 Resultados transitados 8 592.400,66 615.465,38

0,00
818 Resultado liquido do periodo 85.801,60 185.115,46

Total do fundo de capital 712.053,50 834.432,08
Passivo
Passivo corrente

221+222+225 Fornecedores 8 132.446,03 183.827,28
24 Estado e outros entes públicos 8 23.135,76 44.941,90
25 Financiamentos obtidos 30.000,00 50.000,00

282+283 Diferimentos 8 464.104,79 492.850,96
231+238+2711+2712+2722+2

78 Outras contas a pagar 8 203.307,15 132.343,78
Total do passivo 852.993,73 903.963,92

Total do capital próprio e do passivo 1.565.047,23 1.738.396,00

Grândola, 2 de Março de 2016

O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556) A Direcção

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CÓDIGOS DAS EXERCÍCIOS
CONTAS (SNC) 2015 2014

Rendimentos e Gastos Notas

71+72 Vendas e serviços prestados 7 8.358,76 2.032,52
75 Subsídios, doações e legados à exploração 7 1.066.965,60 1.167.467,27
-62 Fornecimentos e serviços externos -942.292,62 -917.456,70
-63 Gastos com o pessoal 9 -199.979,06 -195.827,30

-651+7621 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 8 -17.500,00 0,00
78 (excepto 

785)+7918+7928+7988 Outros rendimentos e ganhos 7 258.029,89 275.972,90
68 (excepto 685)-6918-6928-

6988 Outros gastos e perdas -81.938,60 -144.670,28

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 91.643,97 187.518,41

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6 -769,51 -1.489,20

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos) 90.874,46 186.029,21

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados -5.072,86 -913,75

811 Resultado antes de impostos 85.801,60 185.115,46

812 Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

818 Resultado líquido do período 85.801,60 185.115,46

Grândola, 2 de Março de 2016

O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556) A Direcção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2015



2015 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO Notas
     Recebimentos de Clientes e Utentes 8 404.958,22 430.434,16
     Pagamentos a Fornecedores 8 -1.007.583,22 -1.431.612,22
     Pagamentos ao Pessoal 9 -182.386,03 -186.060,14

Fluxo gerado pelas operações -785.011,03 -1.187.238,20
     Recebimento do imposto sobre o rendimento
     Pagamento do imposto sobre o rendimento
     Recebimentos operacionais - subsídios 1.256.038,22 1.375.246,88
     Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional -221.153,36 -163.855,83

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 249.873,83 24.152,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
     Recebimentos provenientes de:
          Activos fixos tangíveis 0,00 0,00
          Activos Intangíveis 0,00 0,00
          Investimentos financeiros 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00
     Pagamentos respeitantes a:
          Activos fixos tangíveis 0,00 -2.182,00
          Activos Intangíveis 0,00 0,00
          Investimentos financeiros 0,00 0,00
          Outros activos 0,00 0,00

Subtotal 0,00 -2.182,00
Fluxo das actividades de investimento (2) 0,00 -2.182,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
     Recebimentos provenientes de:
          Financiamentos obtidos 130.000,00 140.000,00

Subtotal 130.000,00 140.000,00
     Pagamentos respeitantes a:
          Financiamentos obtidos -150.000,00 -90.000,00
          Juros e gastos similares -1.955,51 -913,75

Subtotal -151.955,51 -90.913,75
Fluxo das actividades de financiamento (3) -21.955,51 49.086,25

     Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 227.918,32 71.057,10
     Efeitos das diferenças de câmbio 0,00 0,00
     Caixa e seus equivalentes no início do período 4 / 8 144.453,19 73.396,09
     Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 / 8 372.371,51 144.453,19

Grândola, 2 de Março de 2016
O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556) A Direcção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Exercícios



1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 
1.1 – Designação - Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo - Turismo do Alentejo 
1.2 - Sede: Rua Dr. Manuel Batista Reis, nº 6, r/ch, Grândola 
1.3 - Natureza da atividade: Associação de direito privado sem fins lucrativos 
1.4 – Escritura no 22º Cartório Notarial de Lisboa em 18 de Março de 2004. e publicada no Diário de 
República, III Série, Nº 119 em 21 de Maio de 2004.
1.5 – Capital Social, inicial de 0€ 
1.6 – Atividade principal com o CAE 94995 – outras atividades associativas.  

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS:
2.1 – Referencial contabilístico adotado 

a) As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor 
em Portugal, vertidas no Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com o 
modelo contabilístico para as entidades do setor não lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei Nº 
26-A/2011 de 9/3.

b) Instrumentos legais da NCRF-ESNL:
Portaria nº 105/2011 de 14/3e modelos de demonstrações financeiras 
Portaria nº 106/2011 de 14/3, código das contas 
Aviso nº 6726-B/2011 de 14/3, NCRF-ESNL. 

2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido 
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos 
resultados da entidade. 



2.3 - Indicação e comentário das contas do Balanço e da demonstração dos resultados cujos 
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 
a)  Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 

2015 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2014;  

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS: 
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:  

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF-7) 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas, de acordo com a NSRF-ESNL. 
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, 
pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 
bens. 
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Equipamento básico:   10 Anos  
Equipamento administrativo:   3 a 8 Anos  
Outros ativos fixos tangíveis:   5 Anos  

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em 
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como 
gastos do exercício em que ocorrem. 
Os ativos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção, encontrando-
se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos fixos 
tangíveis são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para 
uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão. 
As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a 
diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo 
registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos 
e perdas. 



IMPARIDADE DE ATIVOS. (NCRF-12) 
À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das quais resulte, 
nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que 
indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável.  
Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, deve ser reconhecida 
uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas 
por imparidade.  
A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há 
evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração dos 
resultados, na rubrica de Reversões de perdas por imparidade, e efetuada até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.  

RÉDITO (NCRF 20)
O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 
O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o 
desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. 

O rédito proveniente das quotizações é considerado como prestação de serviços. 

O rédito de juros é reconhecido, utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que 
benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade. 



PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES (NCRF 21) 
As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a Entidade tem uma obrigação presente 
(legal ou implícita) resultante de um evento passado, e seja provável que, para a resolução dessa 
obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.  

As provisões são revistas na data de cada Balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor 
estimativa a essa data, tendo em consideração os riscos e incertezas inerentes a tais estimativas.  

O montante reconhecido de provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 
dos recursos necessários para liquidar a obrigação. A estimativa é determinada de acordo com os riscos 
e incertezas associados à obrigação. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são valorizadas e registadas como 
provisões. Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um 
contrato ou acordo, cujo cumprimento tem associados gastos que não é possível evitar, os quais 
excedem os benefícios económicos derivados do mesmo. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados 
sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não 
seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 
divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.   

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO (NCRF 22) 
Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos quando 
existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão. 
Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte proporcional dos 
gastos suportados. 



INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27) 
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

Clientes e outras dívidas de terceiros 

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
Fornecedores e outras dívidas a terceiros 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
Periodizações 
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do 
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e 
Diferimentos. 
Caixa e Depósitos bancários 
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e 
depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos bancários 
são  

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28)  

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados: 
 Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários e contribuições para a segurança social. 

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o 
serviço. 

3.2 - Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no 
processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas 
quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras: 



Na preparação das Demonstrações financeiras, a Direção baseou-se no melhor conhecimento e na 
experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos relativos a 
eventos futuros.  

3.3 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar 
ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano 
financeiro seguinte):

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas ações que se 
planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação disponível. As alterações nos 
factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros 
poderão diferir daquelas estimativas.  

4 – FLUXOS DE CAIXA:  
4.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários. 

Descrição Conta Montante Observações 
Fundo de Maneio 112 100,75   
Total de caixa 100,75   

Descrição Conta Montante Observações 
CGD 1211 3.629,77   
CGD 1212 12.943,75   
CGD 1213 253.289,10   
Santander Totta 1214 4.678,97   
C.C.A. 1215 33.380,93   
CGD 1216 38.037,78   
CGD 1217 26.310,46   
Total de depósitos bancários 372.270,76   



5 - POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
CONTABILÍSTICAS E ERROS: 
Não se verificaram situações com impacto nas políticas contabilísticas, alterações de estimativas ou 
erros. 

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:  

Descrição 31/12/2014 Adições 31/12/2015

 Equipamento básico 2.329,80 2.329,80
 Equipamento administrativo 16.674,30 16.674,30
 Outros activos fixos tangíveis 1.920,00 1.920,00
Ativo fixo tangível bruto 20.924,10 0,00 20.924,10
 Depreciações acumuladas 19.407,74 769,51 20.177,25
 Perdas por imparidade e reversões acumuladas 
 Depreciações acumuladas 19.407,74 769,51 20.177,25
Ativo fixo tangível líquido 1.516,36 -769,51 746,85

7 – RÉDITO: 
7.1 - Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos 

adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação 
de serviços. 

Ver Nota 3 

7.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o 
rédito proveniente de: 

a) Prestações de serviços; 
b) Subsídio à exploração; 
c) Outros rendimentos e ganhos 



O rédito reconhecido no exercício findo a 31 de dezembro de 2015 e 2014, apresenta a seguinte 
decomposição: 

Rubricas 31/12/2015 31/12/2014 
Prestações de Serviços 8.358,76 2.032,52
Subsídios à exploração 1.066.965,60 1.167.467,27
Outros rendimentos e ganhos 258.029,89 275.972,90
  
TOTAL 1.333.354,25 1.445.472,69

O rédito registado na conta de serviços resulta de dois serviços prestados a dois associados no âmbito 
de ações de divulgação específicas. 
O rédito registado na conta de subsídios à exploração resulta de contratos de contratualização para as 
ações promocionais no estrangeiro, programado com o AICEP, com o Turismo de Portugal e com a 
CCDRA-Inalentejo. 
A 24 de Janeiro de 2014, foi assinado um contrato com a Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, E.P.E., no âmbito do sistema de inventivos à qualificação e internacionalização de 
PME, que compreende um incentivo não reembolsável até ao valor de 242.454,33 euros. Uma vez que, 
para que seja possível o recebimento da verba contratada, é necessário o cumprimento de uma série de 
condições estabelecidas no próprio contrato, por motivos prudenciais, conforme disposto na Norma, o 
contrato não foi reconhecido em 2014 e ainda não se encontra refletido nas contas de 2015. Apenas foi 
registado o primeiro pedido de pagamento em 2014 e dois pedidos de pagamento em 2015. 
O rédito registado na conta de outros rendimentos e ganhos resulta de diversas atividades de gestão, 
como a comparticipações dos nossos associados em ações promocionais, realizadas principalmente no 
estrangeiro e da quotização trimestral aos associados, da entidade. 
  



8– INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras 
contas a receber e a pagar 

  31/12/2015 31/12/2014 
Descrição Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Ativos:       
 Clientes 274.430,08   274.430,08 285.195,02   285.195,02

 Outras Contas a Receber  912.621,89   912.621,89 1.353.825,90   1.353.825,90

Imparidades -87.206,79   -87.206,79 -69.706,79   -69.706,79

Total do Ativo 1.099.845,18 0,00 1.099.845,18 1.569.314,13 0,00 1.569.314,13

 Passivos:     

Fornecedores 132.446,03   132.446,03 183.827,28   183.827,28

Outras Contas a Pagar 203.307,15   203.307,15 132.343,78   132.343,78

Total do Passivo 335.753,18 0,00 335.753,18 316.171,06 0,00 316.171,06

Total liquido 764.092,00 0,00 764.092,00 1.253.143,07 0,00 1.253.143,07

Clientes 
De acordo com os valores apurados relativos a saldos em c/c de Clientes Gerais e em c/c de Clientes 
Entidades Associadas, em cobrança duvidosa, de acordo com o conhecimento da gestão da Direção, da 
entidade, o montante em Balanço de imparidades do ativo corrente é de 87.206,79 €, tendo sofrido um 
reforço de 17.500 euros em relação ao ano anterior.
Outras contas a receber 
Regista essencialmente os valores a receber decorrente dos contratos de contratualização para as 
ações promocionais no estrangeiro, programado com o AICEP, com o Turismo de Portugal e com a 
CCDRA-Inalentejo. 



Estado e outros entes públicos 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte 
decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014 
  Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Estado e outros entes públicos             
Passivos             
Retenção de impostos sobre rendimentos 4.588,25 4.588,25 2.476,20 2.476,20

Imposto sobre o valor acrescentado 15.010,04 15.010,04 39.242,78 39.242,78
Outros impostos 
Contribuições para a segurança social 3.537,47 3.537,47 3.222,92 3.222,92
Tributos das autarquias locais 

Outras tributações 
Total 23.135,76 23.135,76 44.941,90 44.941,90

A Entidade cumpriu com regularidade os compromissos com o Estado, a Segurança social e a Caixa 
Geral de aposentações.  
Diferimentos 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Diferimentos 
Ativos 
Gastos a reconhecer 90.083,69 90.083,69 21.112,32 21.112,32
  
Total 90.083,69 0,00 90.083,69 21.112,32 0,00 21.112,32
Passivos 
Rendimentos a reconhecer 464.104,79 464.104,79 492.850,96 492.850,96
Total 464.104,79 0,00 464.104,79 492.850,96 0,00 492.850,96



Os rendimentos a reconhecer resultam dos movimentos financeiros das contratualizações e outros 
contratos realizados com o AICEP, com o Turismo de Portugal e com a CCDRA/Inalentejo. 
Caixa e Depósitos bancários 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte 
decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Caixa e depósitos bancários 372.371,51 144.453,19
  
Ativos 
Caixa 100,75 20,23
Depósitos à ordem 372.270,76 144.432,96
Outros depósitos bancários 
Total 372.371,51 144.453,19

Fundos Patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de fundos patrimoniais apresentava a seguinte 
decomposição: 

  31/12/2015 31/12/2014

Fundos Patrimoniais     

Reservas legais 33.851,24 33.851,24
Outras reservas 
Resultados transitados 592.400,66 615.465,38
Outras variações nos fundos patrimoniais 
Total 626.251,90 649.316,62

A variação ocorrida na rubrica de resultados transitados decorre da aplicação do resultado líquido 
positivo de 2014 no montante de 185.115 € e da regularização de saldos de exercícios anteriores no 
montante global de 208.180,18 €.  



9 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS: 
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes 
montantes em resultados, na rubrica de Gastos com pessoal: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Remuneração dos Órgãos Sociais e Diretor. Executivo. 64.583,11 55.168,02
Remuneração ao pessoal 104.550,03 107.004,46
Encargos s/ remunerações 30.018,15 30.828,17
Seg. ac. de trabalho 463,63 2.135,66
Outros gastos com pessoal 364,14 690,99
  
TOTAL 199.979,06 195.827,30

10 – ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 
Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas demonstrações 
financeiras a 31 de dezembro de 2015. 
As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2015 foram aprovadas em 
reunião da Direção a 2 de março de 2016. 


