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Agência de Promoção Turística do Alentejo
Memória Anual 2016
I
INTRODUÇÃO

01. Enquadramento
Já relativamente a 2015 tínhamos afirmado que uma das notas maiores do ano havia
sido o ultrapassar dos objetivos de crescimento contratualizados com o Turismo de
Portugal, situação que se renovou em 2016, já que o incremento verificado no número
de noites de estrangeiros se situou nos 10,8%, claramente acima dos 8,1% estabelecidos
em contrato e igualmente acima da média nacional, que se cifrou em 9,6% no que ao
mesmo indicador respeita.
Numa visão global, podemos afirmar que este foi mais um ano de ouro para o turismo
em Portugal, que revela um crescimento em cima das evoluções positivas registadas nos
anos anteriores. Não só se cresceu, como se diversificaram mercados, diminuiu o efeito
da sazonalidade e se apostou na qualificação e valorização da oferta, fazendo deste
setor uma referência incontornável na economia nacional.
Foi igualmente um ano em que se assumiu uma orientação estratégica consequente
para todo o setor, com ganhos sentidos ainda durante o próprio ano e que serão
seguramente maiores no futuro. Na base desta estratégia esteve um conhecimento mais
apurado da realidade dos mercados e da oferta nacional, graças a novas ferramentas
colocadas à disposição de todos pelo Turismo de Portugal.
Importa destacar o muito que foi feito na construção e disseminação do saber sobre a
atividade turística, bem visível no portal Travel BI, hoje ferramenta indispensável para
qualquer decisor.
No plano regional os projetos de natureza estruturante desenvolvidos sob
responsabilidade da Entidade Regional de Turismo vieram permitir novas abordagens
no trabalho da promoção deste destino e no sinalizar de outras oportunidades
comerciais junto dos parceiros da Agência. A evolução conhecida seja na
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infraestruturação de produtos de nicho, seja na qualificação dos serviços de
restauração, alojamento e animação turística originou um claro upgrade deste destino,
cada vez mais associado a atributos como hospitalidade, qualidade e diferenciação,
instrumentos vitais para vencer a escassez de visibilidade com que ainda se debate.
Contribuiu também para um tecido económico mais esclarecido, que é também um
tecido económico mais exigente e com ideias formadas quanto ao que é necessário e
desejável para que se assegure a efetiva sustentabilidade do negócio turístico neste
destino, razão que julgamos estar na base das 36 admissões de novos associados
registadas ao longo do ano, assim como na maior participação nas decisões e nas ações
desenvolvidas pela Agência.
Assim se cria um diálogo permanente, que leva a uma cada vez maior especialização da
intervenção dos serviços da Agência na colocação dos produtos dos parceiros.
Por essa razão procuramos correr sempre “an extra mile” para conseguir os
instrumentos possíveis de financiamento ao investimento das empresas na sua
internacionalização, bem como para a promoção de todo o destino, em associação com
outros atores locais, aumentando os recursos disponíveis e, sobretudo, concertando a
intervenção dos diferentes agentes.
Graças a esse esforço não só concretizamos, como adiante se mostrará, os subplanos
financiados por fundos comunitários (“Reforçar o Posicionamento do Alentejo no
Mercado Internacional”, apoiado pelo COMPETE e Portugal 2020, "Diferenciar e
fortalecer a Competitividade do Alentejo como Destino Turístico”, apoiado pelo SIAC do
Alentejo 2020 que terá continuidade no ano 2017), como vimos aprovadas para os anos
seguintes as candidaturas apresentadas ao SIAC, “Promoção e Internacionalização dos
Equipamentos e Recursos Culturais de Évora e do Alentejo”, em parceria com a Entidade
Regional de Turismo, o plano “Internacionalização do Potencial dos Recursos Naturais
do Alentejo e do Sudoeste Alentejano para o Turismo Ativo”, em parceria com a
Associação Rota Vicentina e o “Internacionalização do Turismo Rural Alentejano”, em
parceria com a associação Heranças do Alentejo. Foram igualmente aprovadas no
âmbito do SEUR o plano GO2MÉRTOLA, em parceria com a Câmara Municipal de
Mértola e o Programa de Desenvolvimento das Marcas Alentejo e Ribatejo, tendo como
parceiro a Entidade Regional de Turismo.
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Lamentavelmente vimos uma outra candidatura, apresentada em conjunto pelas ARPT’s
do Alentejo, Centro de Portugal e Porto e Norte de Portugal não ser aprovada pelo
COMPETE, não obstante o parecer positivo dado pelo Turismo de Portugal, o que nos
obrigou a suprimir do Plano de Promoção e Comercialização – Alentejo 2016 o subplano
“Plano Conjunto Porto e Norte de Portugal/Centro de Portugal/Alentejo – Um outro Portugal”.

Não obstante isso e como já referimos, para as empresas esteve disponível durante todo
o ano o plano conjunto de apoio à internacionalização de PME’s, suportado pelo
COMPETE do Portugal 2020, no qual participaram cerca de 4 dezenas de empresas,
assim como se procedeu à submissão de uma nova candidatura com o mesmo objetivo
para os anos de 2017 e 2018.
É justo afirmar que a gestão destas candidaturas se tem vindo a revelar cada vez mais
complexa e exigente, absorvendo uma parte muito significativa dos nossos recursos e
obrigando até ao recurso a consultorias externas para que seja assegurada a tramitação
burocrática necessária.
Não obstante essa crescente dificuldade, devemos reconhecer que no seu todo a nossa
capacidade de intervenção ficaria seriamente reduzida sem os financiamentos
adicionais conseguidos.
Com eles, o esforço de concertação conheceu em 2016 uma expressão ainda mais
significativa quer na escala regional, quer mesmo supra regional, com a participação
conjunta de diferentes destinos em ações de promoção integradas, tendo a ARPT
Alentejo assegurado a presença em todas elas.
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02. Atividade dos Empreendimentos Turísticos
Como se pode constar pelos quadros em baixo, a atividade dos empreendimentos
turísticos (sem TR, Pousadas da Juventude e P. Campismo) vem conhecendo uma
evolução genericamente positiva, com pequenos desvios ditados por externalidades
que explicámos no devido tempo.
Notar que os valores neles apresentados apresentam valores definitivos para o ano de
2015, mas os referentes a 2016 são ainda provisórios. Esta é a razão porque os valores
se apresentam diferentes dos que ilustram a Memória Anual 2015.
Em termos de mercado externo estamos agora com valores que são superiores ao dobro
dos que se registavam aquando da constituição da Agência, numa situação de
crescimento praticamente constante, apenas marcado por duas situações de quebra e
2005 e 2009.

Quadro 1
Evolução do número de dormidas 2004/16
Mercado Externo e Interno
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O crescimento global continua a ser maioritariamente assegurado pelo mercado
nacional, de importância primeira para o destino, sendo de destacar o que consideramos
ser um trabalho exemplar da Entidade Regional quer no contribuir para o desenho de
novos produtos, quer nas campanhas de promoção que de forma praticamente
4

permanente tem realizado, num quadro legislativo que sabemos ser complexo e
limitador.
É certo que a relação entre mercado interno e externo conhecem hoje valores bem
diferentes dos registados à data da constituição da Agência, representando agora o
mercado externo à volta de 1/3 do total das noites de hotelaria, quando antes mal
chegava aos 20%.

Quadro 2
Evolução do número de dormidas 2004-2016
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Se olharmos especificamente para a evolução conhecida nas noites originadas pelo
mercado externo constataremos a existência de dois ciclos distintos, sendo que o
primeiro se estende de 2004 a 2009 e revela uma variação muito suave, enquanto no
seguinte essa evolução se apresenta muito mais evidente.
A diferença compreende-se pelo tempo que inicialmente foi necessário dedicar à
aproximação da operação turística, levando até eles um destino de muito fraca
notoriedade e mostrando os produtos existentes e dando a conhecer quão em linha com
as motivações dos seus clientes eles se encontravam, ao mesmo tempo que se ia, de
forma lenta, mas progressiva, colocando este destino no mapa da procura turística
internacional.
Conhecidos e testados os produtos, reconhecida que foi a qualidade dos serviços, esse
trabalho começou a conhecer uma certa inversão, com a operação turística já desperta
5

e a procurar saber mais, a envolver-se e a contratar com os agentes locais. Ao trabalho
de garantir maior notoriedade ao destino juntou-se a tarefa de dar maior visibilidade
aos produtos e a ajudar à sua comercialização.
Sendo esta uma realidade em mutação contante, todas estas fazes coexistem no nosso
trabalho, procurando conquistar horizontes cada vez mais rasgados.

Quadro 3
Dormidas mercado externo 2004-2016
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Não podemos deixar de salientar que os contributos mais significativos para este
incremento no número de dormidas de estrageiros vieram de Espanha, que atinge o
número nunca antes alcançado de quase 118.000 dormidas, com um crescimento de
18,6% face a 2015 (ano em que pela primeira vez ultrapassou a barreira das 100 mil
dormidas), bem como de França, com um total de quase 84.000 dormidas e um
crescimento de 13,6%.
Interessante igualmente o ganho verificado no mercado do Brasil, que teve um 2016
com uma economia marcada por inúmeros sobressaltos internos, mas que para o
Alentejo voltou a ocupar a terceira posição na hierarquia dos mercados externos mais
importantes, tendo totalizado mais de 48.000 dormidas e revelado um crescimento de
13%, ficando à frente de mercados europeus consolidados.
Analisando isoladamente 2016 e atentarmos no número de noites de estrangeiros
apurado em cada mês, poderemos constatar que os mercados que representam um
maior fluxo, nomeadamente Espanha e França, são também os que mais contribuem
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para que se acentue o fenómeno da sazonalidade, enquanto todos os restantes
conhecem uma distribuição muito mais uniforme durante todo o ano.
Este facto será tido em conta no exercício de planeamento de 2018 já iniciado,
procurando que também em Espanha e em França se consiga a melhor colocação de
produtos que funcionem em contraciclo, nomeadamente os de segmento de nicho que
se revelem mais ajustados à realidade da procura de cada um dos mercados.
Quadro 4
Dormidas de estrangeiros por meses
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II
PLANO DE AÇÃO

Ainda que, aquando da elaboração do plano de ação, tivéssemos de subdividir a nossa
intervenção de acordo com as linhas de financiamento que a suportavam (Sub plano
“Reforçar o Posicionamento do Alentejo no Mercado Internacional”, apoiado pelo
COMPETE e Portugal 2020, Sub plano "Diferenciar e fortalecer a Competitividade do
Alentejo como Destino Turístico”, apoiado pelo SIAC do Alentejo 2020”), julgamos que
agora é mais conveniente apresentar uma dimensão global do trabalho feito, apenas
subdividido por mercados e, dentro destes, por canais, pois todas elas seguiram uma
mesma linha estratégica.
Acresce referir que mesmo os relatórios mensais remetidos ao Turismo de Portugal,
como definido em contrato, sempre revelaram tudo quanto estávamos a fazer, não se
afigurando que outra forma pudesse ser feito.

1. ESPANHA
8

Realçamos que todo o trabalho feito em Espanha resultou da concertação verificada
entre a Entidade Regional de Turismo e esta Agência, inclusivamente materializada em
protocolo e monitorizada regularmente por ambas as entidades.

Quadro 5
Dormidas Espanha
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Depois da quebra registada em 2013 e ditada pela violenta crise económica vivida neste
mercado, registamos com muito agrado a crescente retoma, atingindo em 2016 valores
nunca antes alcançados.
Procurámos focar mais o nosso trabalho, por um lado, na melhoria da notoriedade do
destino, associando-o a produtos ou eventos de qualidade e boa aceitação no mercado
e utilizando novos canais para o comunicar enquanto, por outro, o investimento visou a
melhoria da notoriedade dos produtos turísticos nos diferentes canais de venda,
nomeadamente nas OTA’s.
Contudo, cada vez mais se evidência a procura por parte dos Espanhóis em épocas muito
precisas do ano, com destaque para a Semana Santa e Verão, fenómeno que até se
acentuou no ano de 2016.

Quadro 6
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Dormidas de Espanhóis por meses 2014-16
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Para contrariar esta forte tendência, em 2017 já estamos a negociar com as principais
OTA’s para este mercado o promover de campanhas que não abranjam os períodos
antes referidos.
Como se pode constar na listagem em baixo, as diferentes ações prosseguem essa
orientação estratégica.

1.1. CANAIS ONLINE
1.1.1. Campanha Rede Sociais
Desenvolvimento e implementação de estratégia de gestão de redes sociais em
espanhol, nomeadamente Facebook e Twitter, que implicou a produção de plano de
conteúdos numa lógica de quatro posts por semana, sendo que um em cada quatro
focou um produto concreto, um sobre eventos, um sobre um associado e um
generalista.
Asseguramos igualmente a gestão de respostas em castelhano às questões
colocadas pelos seguidores das respetivas plataformas.
Desenvolvimento de estratégia para aumentar o número de seguidores espanhóis e
fazer crescer a interação com os mesmos.
Em 2016 o número de seguidores/fans da página de Facebook do Visit Alentejo
cresceu 59,66%, situando-se nos 10.070, o que corresponde a perto de 5% do total
de seguidores da página.
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1.2. AÇÕES COM IMPRENSA
1.2.1.
Visita educacional “Grupo VOCENTRO” - Recebemos a visita do jornalista
Galo Martin, do Grupo Vocentro, que detém títulos como o ABC ou um
conjunto vasto de jornais regionais como o El Correo, El Diario Vasco ou a
Voz de Cádiz, entre outras. Nesta visita o jornalista visitou o interior do
Alentejo, nomeadamente a zona de Barrancos, Reguengos de Monsaraz e
Mértola.
1.2.2.
FITUR/Contactos com Comunicação Social – Dada a sua verdadeira
dimensão Ibérica, a FITUR constitui uma excelente oportunidade de
contactar com órgãos de comunicação social não só de Espanha, como do
mundo inteiro, junto dos quais se vão dando entrevistas e prestando
declarações, enquanto se avalia do seu interesse para o destino que, caso
seja evidente, acaba por originar um convite para que o venham conhecer.
1.2.3.
Investimento em visibilidade de destino na FITUR - No âmbito da FITUR, e
de forma a ampliar a visibilidade do destino, apostou-se em publicidade em
órgãos de comunicação específicos do trade, privilegiando os com
distribuição no próprio certame.

1.2.4.
Apresentação Alentejo – Festival de Música Terras Sem Sombra - Estando
convictos da conveniência da associação a eventos que emprestam
11

contributo decisivo na qualificação do destino, a Agência organizou em
Madrid uma conferência de imprensa para divulgação do Festival de Música
Terras Sem Sombra, a que se seguiu um jantar na residência oficial dos
Embaixadores de Portugal em Espanha, destinado a críticos musicais e
individualidades que são verdadeiros prescritores do evento em Espanha,
função de reconhecida importância tanto mais que o festival passou em
2016 a ter lugar em ambos os lados da fronteira.

1.2.5.
Visita Educacional “Oxigeno” – Recebemos a visita de dois jornalistas deste
meio icónico em Espanha que aborda questões como o ciclismo e o turismo
ativo.
Esta visita de imprensa materializa a orientação estratégica de procurar
impactar os segmentos de nicho do mercado Espanhol, sobretudo
procurando influenciar a melhoria dos fluxos de procura fora das épocas
em que tradicionalmente os Espanhóis escolhem Portugal.

1.2.6.
Visita Educacional “Hola Viajes” – Ação envolvendo a revista de maior
notoriedade em Espanha, numa edição especial semestral e que deu a
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conhecer um Alentejo mais interior e associado a produtos possíveis de
serem fruídos fora da época alta, nomeadamente o walking.

1.2.7.
Visita Educacional “Notodo.com” – Visita do portal espanhol para elaborar
um artigo sobre o destino Alentejo com enfoque da dimensão turística da
produção vinícola, seja através dos Wine Hotels, SPA’s com vinoterapia,
enoturismos e rotas de vinhos, bem como dos aspetos culturais a esta
temática associados.
1.2.8.
Visita Educacional “ABC Sevilha” – Também com este órgão de
comunicação social de referência na Andaluzia procurámos levar ao
conhecimento um Alentejo que tem mais produtos dos que se associam às
zonas litorais. Foi um programa que subiu ao longo da zona de fronteira e
que deu origem a um artigo de 3 páginas, mostrando que há muito mais a
descobrir neste destino.
1.2.9.
Visita Educacional “El Mundo” - Viagem educacional de um dos principais
meios espanhóis para dar a conhecer a hotelaria, a gastronomia e a cultura
alentejana. O enfoque foi garantido à divulgação da qualidade dos serviços
prestados pelas empresas do sector do turismo, nas suas múltiplas
vertentes.
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1.2.10.
Visita Educacional “Radio Euskadi” - A Rádio Euskadi deslocou-se à região
para dar a conhecer um pouco do território no País Basco. A visita teve o
seu enfoque nos costumes, na gastronomia e teve uma dimensão
transversal ao destino.
1.2.11.
Visita Educacional “Los sonidos del Planeta Azul” - Viagem educacional
para gravar programa sobre a natureza na região.
Mais uma vez se teve a preocupação de focar o turismo de natureza,
procurando o despertar da atenção dos Espanhóis para produtos menos
conhecidos e fruíveis sobretudo fora da época alta.
1.2.12.
Visita Educacional “Pueblos de Europa” – Produção e emissão, pela TVE,
de um episódio do programa “Pueblos de Europa”, integralmente dedicado
ao Alentejo, com destaque para Terena, Monsaraz, Moura e Juromenha,
povoações que foram escolhidas por serem ícones de um Alentejo que não
é só litoral.
1.2.13.
Visita Educacional “La Maleta de Constanza” - No âmbito da
ViniReguengos a Agência organizou e o município de Reguengos de
Monsaraz apoiou a visita da bloguer espanhola, Constanza Lucadamo.
14

O objetivo foi, como o nome do evento indica, falar sobre vinho, enquanto
produto turístico, mais especificamente da sua importância neste destino.
1.2.14.
Visita Educacional Condé Nast Traveler - Em Agosto organizámos uma
press trip para a revista Condé Nast Traveller, edição Espanha. O jornalista
Joako Perteguer acompanhado de fotógrafo, andou durante vários dias a
percorrer a costa alentejana, com enfoque especial na Rota Vicentina e no
conjunto de atividades que se podem explorar naquela região. Pretendeuse também dar a conhecer outros percursos menos conhecidos da Rota.

1.2.15.
Visita Educacional Revista Joyce – De 24 a 27 de novembro a Agência
organizou uma viagem da revista de luxo espanhola Joyce. A revista que
conta com uma audiência de 105 mil leitores no país vizinho está ainda
integrada no site “En Femenino” com 5,8 milhões de visitantes únicos. O
objetivo desta visita foi o de dar a conhecer um Alentejo mais exclusivo,
revelando produtos como o São Lourenço do Barrocal, a Quinta do Quetzal
e o Hotel Torre de Palma, entre outros.
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1.2.16.
Visita Educacional El Mundo - Entre 8 e 11 de dezembro o Alentejo
recebeu a visita de dois jornalistas do suplemento de viagens do El
Mundo, o Ocholeguas. Durante quatro dias visitaram localidades como
Elvas, Arraiolos, Évora e Monsaraz. De referir que além da revista em
formato papel, o ocholeguas.com recebeu só em outubro cerca de 362
mil visitantes únicos.
1.2.17.
Ação Apresentação Tertúlias Viajeras – Sempre atentos ás novas formas
de comunicar e à importância que estas ganharam no contexto presente,
a Agência apoiou a realização de uma tertúlia de bloggers e vloggers, dos
mais representativos de Espanha, para os colocar a comunicar entre si
realidade turística Alentejana.
A dinamização da tertúlia ficou a cargo da Equipa de Turismo de Espanha,
tendo concluído que o que mais contribui para a nossa atratividade é a
hospitalidade que nos carateriza.

1.3. AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
1.3.1.
FITUR/Missão Empresarial – No âmbito da participação do Alentejo
naquela que é a maior feira de turismo Ibérica e a que já nos referimos no
domínio das Ações com Órgãos de Comunicação, a Agência organizou uma
missão empresarial, para a qual contou com o apoio do COMPETE/Portugal
2020, levando mais de 3 dezenas de empresários para encontros comerciais
durante os dias de realização do certame.
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Os participantes na missão e a própria Agência realizaram dezenas de
reuniões com agentes do trade do mercado em questão.
1.3.2.
Visita educacional Equipa do TdP em Madrid – O contato regular entre as
Equipas do Turismo de Portugal e os destinos regionais é de importância
vital, pois capacita os seus elementos para uma intervenção sempre
ajustada às especificidades locais.
O que se fez com a EdT de Espanha teve, como se verá, paralelo noutros
mercados.
1.3.3.
Ação Apresentação Alentejo - B The Travel Xperience – Ação denominada
“Alentejo: vinhos, queijos, tapeçarias, botas e pão”. A iniciativa decorreu na
“B - The Travel Brand Xperience”, inserida na programação mensal daquele
operador e deu a conhecer os principais produtos turísticos do território
junto de um público altamente motivado para viajar.
1.3.4.
Prospeção de mercado em Espanha – Sendo um objetivo declarado deste
plano, bem como do projeto que mereceu o apoio do SIAC, o combate à
sazonalidade, mantivemos em permanência uma equipa dedicada à
procura de novas oportunidades comerciais cuja incidência temporal
ocorresse fora da época alta.
Foi com o trabalho desta equipa que se definiram os
termos de referência para a negociação das
campanhas com os TO’s e, em particular, com as
OTA’s.
Como se contata pelos números antes divulgados,
esta é uma área onde o investimento tem de
continuar e onde ainda teremos de ser mais
assertivos.
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1.3.5.
Biketours Portugal – Visita educacional com o objetivo de dar a conhecer
a região a operadores especializados no cycling, um produto de grande
importância para a região.
1.3.6.
Campanha Destino em Espanha – Desenvolvimento de campanhas em
cobranding sobretudo com OTA’s, aumentando a visibilidade do destino em
épocas precisas do ano.
1.3.7.
Campanha Traveltool – Pareceria estabelecida procurando o reforço da
contratação, envolvendo mais unidades, bem como a melhor visibilidade
do destino.
1.3.8.
Reunião com Tour operadores – A equipa à qual se cometeu o trabalho de
prospeção do mercado organizou igualmente uma agenda de encontros
com os TO’s e OTA’s mais relevantes do mercado, visando conseguir o
aumento do produto em venda, bem como para preparar o lançamento de
campanhas em 2017 com mais 4 novos parceiros (ATRAPALO, MY WAY,
RUMBO).

1.4. FEIRAS
1.4.1.
FITUR

– Já aqui demos conta, quer no âmbito das Ações com a

Comunicação Social, quer no das Ações com Agentes do Sector, da nossa
participação naquela que é a maior feira Ibérica de turismo.
Em termos de balanço global, a edição 2016 do certame permitiu o
estabelecimento de novos contratos e parcerias, sendo de sublinhar a forte
motivação que se sentiu por parte dos empresários que nela estiveram
presentes, a que não será alheio o bom resultado que o ano revelou.
1.4.2.
FEHISPOR – Sendo assumidamente um certame transfronteiriço, a sua
importância também se evidência no âmbito da cooperação entre Alentejo
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e Extremadura, mobilizando agentes económicos, instituições de ensino
superior, associações empresariais sub-regionais e sectoriais de ambos os
lados da fronteira.
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2. FRANÇA
A Memória Anual de 2015 dava conta de uma pequena quebra, que considerámos
conjuntural, na procura deste mercado e que desde logo prevíamos ser superada em
2016, por ser do nosso conhecimento o volume de clientes negociado para esse ano.
Como se pode contar pelo quadro em baixo, esse cenário confirmou-se e tivemos o
mercado Francês a rondar as 84.000 dormidas, revelando um crescimento de 13,6% face
a 2015.
Quadro 7
Dormidas França 2016
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Mas e à semelhança de Espanha, este é ainda um mercado muito marcado pela
sazonalidade, ainda que mais esbatida do que nesse outro, sendo de sublinhar os
aumentos sustentados que se vem acentuando nos últimos anos no período de março
a junho.
Tendo presente as operações que se encontram projetadas para 2017, estamos em crer
que o crescimento nos sholders ainda será mais significativo, sobretudo com incidência
nos meses de férias escolares em França, prevendo-se, contudo, a manutenção do pico
da procura no Verão.
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Quadro 8
Distribuição dormidas de Franceses 2014-16
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2.1. CANAIS ONLINE
2.1.1.
Presença nas redes sociais – Desenvolvimento e implementação de estratégia de
gestão de redes sociais em francês, bem como a gestão de respostas no mesmo
idioma, notadamente no Facebook. Produção de plano de conteúdos numa lógica
de quatro posts por semana, seguindo a lógica de um sobre produto, um sobre
eventos, um sobre um associado e um generalista.

2.2. AÇÕES COM IMPRENSA
2.2.1.
Visita Educacional Le Parisien Magazine – Durante três dias a jornalista
Dominique Savidan, da conceituada revista francesa Le Parisien Magazine
visitou a região litoral do Alentejo, com especial enfoque na costa mais a
norte.
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O Património Histórico e Natural, a gastronomia e Vinhos e os serviços
turísticos estiveram em destaque, com a visita às unidades de referência
desse território.
2.2.2.
Visita Educacional France 2 – Telematin - O canal France 2 esteve em
filmagens no Alentejo, tendo passado por Évora onde visitou a Igreja de São
Francisco, a Capela dos Ossos, o Palácio dos Duques de Cadaval, entre
outros monumentos na cidade.
Arraiolos foi outro dos locais visitados, bem como a costa alentejana.
A reportagem foi emitida no programa Telematin, teve mais de dois
milhões de espectadores e uma duração que ultrapassou os 15 minutos.
Devemos sublinhar o tom de encanto e paixão que envolveu toda a peça.

2.2.3.
Visita Educacional TF1 – A procura cada vez maior pelo Alentejo em França
e a aquisição de casa para segunda habitação, foram alguns dos temas alvo
de uma reportagem do canal TF1.
A equipa de televisão visitou o Redondo, Évora, entre outras localidades,
entrevistou vários empresários da região e encontrou-se com vários
turistas franceses de férias no Alentejo.
A reportagem foi emitida no noticiário das 20h00, com mais de 5 milhões
de espetadores e com uma toada fracamente positiva.

2.2.4.
Visita educacional Class Tourisme – Dois jornalistas franceses do Class
Tourisme e da TV FR3 andaram pelo interior do Alentejo, tendo realizado
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um conjunto de reportagens para difusão em canal aberto, numa primeira
fase e, depois, com repetições em canais por cado.
2.2.5.
Divulgação de Oferta Alentejo em França – Também em França se
especializou uma equipa na produção de conteúdos on e off line, para
disseminação regular no mercado, colaborando igualmente na organização
de press trips, a terem lugar em 2016 e 2017.
Parte das visitas de imprensa aqui apresentadas, ainda que realizadas com
o suporte financeiro da contratualização, tiveram na sua origem o trabalho
dessa equipa.
2.2.6.
Visita educacional Les Echos Week End – O Les Echos, jornal francês
económico, na sua edição de fim de semana, deu amplo destaque ao
Alentejo, mais concretamente à zona da Comporta.
O artigo com o sugestivo título, que aqui traduzimos, de forma simplista
como “Comporta, o Portugal secreto dos Robinsons chiques” é uma ode à
região, começando pelos golfinhos do Sado às visitas dos ilustres, sem
esquecer os passeios de cavalo na praia ou a excelência dos restaurantes.
No fim apresenta uma série de dicas de viagem, que tornam esta
reportagem num irrecusável convite à visita.

2.3. AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
2.3.1.
Visita Educacional Pós Tour IWRT – Visita educacional, com cerca de 50
participantes entre Operadores Turísticos e Agentes de Viagens, que se
deslocaram a Portugal no âmbito do âmbito do IWRT, realizado em Fátima.
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2.3.2.
Visita Educacional Thalasso – Visita educacional ao território, com vista a
compreender melhor as ofertas disponíveis para melhor poder preparar
programas baseados no Alentejo.
Desta visita resultou a entrada em linha em 2017 de uma nova operação
back 2 back ligada ao produto sol e mar.
2.3.3.
Visita técnica “Fórum des Pionniers” – Visita composta por 2
representantes da Escola ESCAET, entidade organizadora do fórum em
título, com vista à preparação do Fórum que viria a decorrer no mês
seguinte.
2.3.4.
Fórum des Pionniers – Iniciativa organizada pela ESCAET – École Supérieure
de Commerce Spécialisée Tourisme em parceria com a Agência de
Promoção Turística do Alentejo, e que contou com a presença de mais de
100 decisores de diferentes áreas ligadas ao turismo e às viagens no
mercado francês.
Ao longo dos três dias do evento, os participantes tiveram oportunidade de
conhecer ao pormenor o destino Alentejo e a sua oferta turística. Nesse
sentido, cerca de três dezenas de empresas da região participaram num
workshop que decorreu no dia 26 de maio, no Évora Hotel, e contactaram
com importantes operadores turísticos franceses.
O Fórum de Pioneiros é um “Think Tank” anual que reúne os profissionais
da indústria do turismo de lazer, de negócios e MICE. Este ano debateu-se
o impacto nas organizações das empresas de viagens e a gestão das novas
gerações.
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2.3.5.
Prospeção de mercado – Contratação de serviços de prospeção de
mercado, com vista a identificar TO’s e OTA’s com interesse pelos
“produtos fora de estação” do Alentejo e assim aumentar a atividade dos
empreendimentos turísticos nas épocas de sholders.
Com a colaboração dessa equipa procura-se também a melhor adequação
entre a promoção dos produtos turísticos do Alentejo e as motivações dos
potenciais turistas, bem como o melhor posicionamento do Alentejo nos
canais de venda.
2.3.6.
Visita Educacional Karavel – Com as alterações verificadas no trade
Francês, em resultado de várias aquisições e fusões, em 2016 verificou-se
um certo reposicionamento de alguns atores particularmente importantes
para o Alentejo, tendo sido necessário renovar e reforçar contactos com os
novos protagonistas para não perder as antigas parcerias.
Nessa situação se enquadrou a visita dos responsáveis pelo grupo Karavel,
agora agregando ainda mais marcas, para que não fossem alterados alguns
dos programas que vinham a ser assegurados por algumas delas, como a
Promovacances e até conseguir a criação de mais circuitos com essa e
outras marcas do grupo.
2.3.7.
Visita Educacional Framissima – Decorrendo da ação 2.3.6, foi igualmente
promovida uma visita com a nova equipa responsável pelo Clube
Framissima, que integra o grupo Karavel, instalado em Tróia para que se
estudassem formas de dar continuidade à operação iniciada em 2015,
aumentando igualmente o seu tempo de duração e envergadura.
Como resultado devemos afirmar ter sido garantida a operação nos termos
inicialmente negociados com outros decisores, mantendo-se o contrato a 3
anos, bem como mobilizar mais à própria marca para a promoção do seu
clube no Alentejo, situação igualmente conseguida, como o provam os
valores finais da operação, que cresceu na casa dos 2 dígitos.
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2.3.8.
Workshop Pic Nic Paris – Ação promovida pela EdT de Paris que
entendemos destacar por revelar uma abordagem inovadora ao mercado,
prosseguindo formas antes não tentadas para melhorar o posicionamento
de Portugal que contou com a participação do Nau Hotels & Resorts.
2.3.9.
Reunião 2mevents – Reunião de planeamento do plano de ação especifico
suportado pelo SIAC, nomeadamente quanto à estratégia a prosseguir na
prospeção de mercado.
2.3.10.
Publicidade Petit Futé – Ainda que apenas muito raramente a Agência
proceda em investimentos publicitários, salvo

as situações de

coinvestimento com operadores, a importância para este mercado de
determinados guias de viagens acabou por levar à decisão de fazer incluir
uma publicidade no Petit Futé, edição 2016/2017.

2.4. FEIRAS
2.4.1
TOP RESA – De 20 a 23 de Setembro, em Paris, o Alentejo marcou presença
na Top Resa, uma feira internacional dedicada ao trade e que reuniu mais de
30 mil profissionais da indústria do Turismo. Esta foi uma oportunidade para
reunir com vários operadores turísticos, agentes de viagens e realizar
encontros one-to-one com a imprensa francesa.
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3. BRASIL
O mercado do Brasil merece aqui uma nota muito especial, pois num tempo em que a
sua economia conheceu múltiplos sobressaltos, a procura pelo Alentejo continuou a
aumentar, ao ponto de reassumir a terceira posição na hierarquia dos mercados
externos mais importantes para o Alentejo.
Com mais de 48.300 dormidas e revelando um crescimento de 13%, valor que está em
linha com o crescimento deste mercado para Portugal, continua a reagir muito bem às
intervenções que ali vamos conduzindo.
Quadro 9
Dormidas Brasil 2016
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Observando o seu comportamento ao longo do ano facilmente se reconhece uma outra
dimensão que mais sublinha a sua importância: este é um mercado cuja procura está
sobretudo presente em momentos de contraciclo com os mercados externos mais
relevantes, contribuindo para a diminuição do efeito da sazonalidade.
Como o revela o gráfico em baixo, esse contributo tem vindo a ser, ano após ano, cada
vez mais relevante.

27

Quadro 10
Dormidas Brasil por mês 2014-2016
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3.1. CANAIS ONLINE
3.1.1.
Produção de Conteúdos – Desenvolvimento e implementação de estratégia
de gestão de redes sociais em português do Brasil, notadamente no
Facebook e Twitter. Produção de plano de conteúdos numa lógica de quatro
posts por semana, seguindo a lógica de um sobre produto, um sobre eventos,
um sobre um associado e um generalista. Também se promoveu conteúdos
numa lógica de ampliar a experiência dos turistas brasileiros que nos
visitaram, dando eco das suas reações ao destino. No final do ano o número
de seguidores da página Visit Alentejo rondava os 182 mil, num crescimento
de 2,12%.
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3.1.2
Posts patrocinados nas redes sociais – Graças ao financiamento conseguido por
via do SIAC do Alentejo 2020, foi possível proceder ao patrocínio dos posts
generalistas.
A título de exemplo, em dezembro, com um post patrocinado no Facebook o
Alentejo teve um alcance total de 13.484 pessoas, 1.633 envolvimentos com a
publicação e 1.076 reações na publicação.
3.1.3.
Manutenção da página turismodoalentejo.com.br – A presença nas redes
sociais conhece um aprofundamento num micro-site próprio, onde e a par
da divulgação do destino, se procede igualmente à agregação da oferta dos
operadores que comercializam produtos Alentejo, procurando assim
transformar fãs em clientes do destino.
3.1.4.
Prospeção de mercado e divulgação de novas oportunidades – À
semelhança do referido para os outros mercados, também no Brasil foi
constituída uma equipa especificamente vocacionada para a realização de
prospeção de mercado, promoção de eventos com operadores, organização
de apresentações Alentejo, sessões de capacitação para os elementos dos
departamentos de vendas e call center de Operadores, bem como para
garantir comunicação especializada sobre a realidade turística do destino.
Graças ao trabalho dessa equipa tem sido possível potenciar a presença em
certames como a Travelweek e a ABAV, prosseguindo agendas repletas de
contatos e assegurando o follow up necessário.

3.2. AÇÕES COM IMPRENSA
3.2.1.
Visita Educacional “Catraca Livre” – Um dos portais com maior expressão
no Brasil, o Catraca Livre, andou em filmagens, descobrindo o património
gótico da cidade, bem como a cultura ribeirinha em torno do Rio Tejo.
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Outro dos locais visados foi Alter do Chão, tendo ficado hospedados no
Convento d’Alter e descoberto um pouco da cultura local.
3.2.2.
Visita Educacional “Canal Off – Rede Globo” – Trata-se de um dos canais
mais populares do Brasil nas faixas etárias mais jovens. A ARPT Alentejo
apoiou e organizou uma viagem educacional centrada no surf, no
balonismo e outras atividades radicais, mostrando uma faceta diferente do
destino.
3.2.3.
Visita Educacional “Revista Viagem e Turismo” – A revista Viagem e
Turismo é publicação da editora Abril destinada ao segmento do turismo.
A reportagem realizada contribui para revelar um Alentejo enquanto
destino vocacionado para uma clientela de alto poder aquisitivo, que
aprecia não só as caraterísticas distintivas do destino, mas também o
usufruto de serviços qualificados, seja em termos de alojamento,
gastronomia e vinhos ou atividades.

3.2.4.
Visita Educacional “Canal Off – Rede Globo (parte 2)” – Conclusão das
gravações do programa sobre o Alentejo Ativo, focando agora outros
segmentos.
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3.2.5.
Visita Educacional Viaje Mais – Do Brasil fomos visitados pela revista Viaje
Mais, uma oportunidade para dar a conhecer melhor o interior alentejano.

3.2.6.
Visita Educacional Revista Destinos TAP – A revista Destinos TAP,
direcionada para os agentes de viagens brasileiros, fez mais uma visita ao
Alentejo.
Desta vez entraram pelo norte, com uma passagem por Marvão e
Portalegre, tendo depois seguido para Borba, visitando a zona dos
mármores e o Alentejo Central, acabando o percurso no território mais
litoral.
De referir que esta publicação é distribuída gratuitamente nos aeroportos
brasileiros, junto dos passageiros de voos TAP.
3.2.7.
Visita Educacional Revista Azul – A revista de bordo da companhia aérea
brasileira Azul andou durante vários dias em reportagem no Alentejo, numa
press trip que resultou num artigo de várias páginas. Em foco esteve não só
o litoral mas outros territórios do interior, nomeadamente Évora e
Monsaraz.
3.2.8.
Visita Educacional Sara Bodowsky, Rádio Gaúcha e CBN/blog Roteiro da
Sara – A jornalista deslocou-se a Portugal a convite da ARPT Alentejo, com
o objetivo de lhe dar a conhecer o património cultural da região, sem
esquecer a gastronomia. Esta viagem decorre da aposta do Alentejo na
promoção no sul do Brasil.
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3.2.9.
Apresentação Destino em S. Paulo – Sessão de trabalho com um grupo
restrito de jornalistas, selecionados por pertencerem à redação de meios
de referência no Brasil, dando a conhecer o destino Alentejo através da sua
especificidade, mas também do percurso histórico partilhado, colocando
assim o destino num contexto de maior proximidade cultural com os
leitores desses meios.

3.3. AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
3.3.1.
Visita Educacional “Turismo Ativo” – Visita educacional com o objetivo de
dar a conhecer a região a operadores especializados em cycling, um
produto de grande importância para a região.
Numa dimensão complementar levaram-se os operadores a igualmente
tomarem contato com uma gama elevada de prestadores de serviços,
juntando assim o turismo ativo ao segmento de luxo.
3.3.2.
Visita Educacional “Trend Operadora” – No total 23 agentes de viagens e
responsáveis do operador percorreram vários locais da região, onde foram
revelados alguns dos nossos atrativos turísticos. Fundada em 1992, a
TREND Operadora é referência no turismo brasileiro, com portfólio que
compreende vários programas no Alentejo.
3.3.3.
Visita Educacional “Lusanova” – Com o objetivo de dar a conhecer os
hotéis que constam da sua brochura Lusanova Select, o operador Lusanova
realizou uma visita de familiarização ao Alentejo.
No total estiveram envolvidos 12 agentes de viagens brasileiros.
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3.3.4.
Visita Educacional “Cycling” – Participaram nesta visita os operadores:
Viabellu Turismo; Oceanos Turismo; TA Travel; Guida Gentil Viagens;
Austria Internacional Turismo; Attuale Viagens; H3R Viagens; Baritur;
Bespoke Travel; Ana Terra Travel, com o objetivo de melhor conhecer as
ofertas na área do Cycling e turismo ativo.
3.3.5.
Prospeção de mercado – Contato com TO’s e OTA’s tendo em vista a
melhor adequação entre a promoção dos produtos turísticos do Alentejo e
as motivações dos potenciais turistas, bem como o melhor posicionamento
do Alentejo nos canais de venda.
3.3.6.
Visita Educacional “Turismo Ativo – Cycling” – Participaram nesta visita os
agentes: Operadora Interpoint; Escape Turismo; Destino sob medida;
Diferencial Turismo; Flaptur; Fun Tour; Blue Travel; Live Travel, com o
objetivo de melhor conhecer as ofertas na área do Cycling e turismo ativo.
3.3.7.
Roadshow Brasil com empresas – O sul do Brasil – O território que abrange
Rio Grande Sul, Santa Catarina e mesmo São Paulo é responsável por mais
de 51% das vendas de bilhetes da TAP para Portugal.
Foi a partir desta informação que levamos a acabo um roadshow após a
ABAV que, juntamente com oito empresas associadas, promoveu o destino
Alentejo junto de operadores turísticos e importantes players do trade
daqueles estados brasileiros.
Foram realizadas ações nas cidades de Curitiba, Florianópolis e Porto
Alegre.
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3.3.8.
Visita Educacional CVC – Visita organizada em colaboração com o operador
CVC, que fez deslocar ao Alentejo cerca de uma centena de Agentes de
Viagens que comercializam os produtos deste que é o maior Operador
Turístico do Brasil.
3.3.9.
Capacitação TREND – Realização de sessões de capacitação para o
departamento de vendas e call center do Operador TREND, quer
diretamente, quer deixando módulos filmados para sessões de formação a
realizar ao longo do ano.

3.4. FEIRAS
3.4.1.
Travelweek – Neste workshop que se apresenta como um ícone no que ao
luxo diz respeito, esta região esteve presente com espaço próprio, e os
associados M’ar de Ar Hotels, Convento do Espinheiro, Torre de Palma
Wine Hotel, Sublime Comporta, Luxury on Two Wheels e Herdade da
Malhadinha Nova com espaços partilhados.
Quer o destino, quer cada uma das empresas, conseguiram concretizar na
casa das 90 reuniões com operadores e agentes do segmento luxo no Brasil,
contribuindo para uma muito boa visibilidade do Alentejo nesse segmento.

3.4.2.
ABAV – Mais uma vez o Alentejo voltou a marcar presença na ABAV, a maior
feira de turismo do Brasil.
O certame, que decorreu em São Paulo de 28 a 30 de setembro, voltou a
reunir várias empresas associadas à Agência para promover o destino
Alentejo junto de um dos principais mercados emissores de turistas no
34

território. A participação do Alentejo foi inserida no pavilhão de Portugal,
local onde decorreram várias dezenas de reuniões com operadores
turísticos e importantes players do trade brasileiro.
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4. BENELUX
Não obstante o comportamento diferenciado apresentado pelos mercados da
Holanda e da Bélgica, onde o primeiro se destaca pela subida de 14,3%, quase
atingindo as 30.000 dormidas, enquanto o segundo se destaca pela negativa, pois
apresenta um decréscimo de 8,1%, ficando-se apenas pelas 15,800 dormidas, no seu
conjunto são o quarto mercado mais importante para o Alentejo.
O comportamento do mercado Belga tem vindo a ser discutido com o Turismo de
Portugal, com a Equipa local e alguns agentes do setor, pois surge em completo
contraciclo com as dinâmicas nacional e de cada um dos restantes 6 destinos
regionais, apenas decrescendo no Alentejo, enquanto em todos os outros sobe, não
se tendo ainda conseguido perceber que razões realmente sustentam essa situação.

Quadro 11
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Na sua distribuição ao longo do ano, este é um mercado que igualmente ajuda a atenuar
o efeito da sazonalidade, pois quase que podemos afirmar ter uma “época alta” que se
estende de Abril a Outubro.
Para essa maior abrangência temporal têm contribuído os programas de diferentes
operadores, que têm ajudado a posicionar o destino enquanto uma opção alternativa
sobretudo para os períodos de férias de fevereiro, maio e outubro.
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Quadro 12
Dormidas Benelux por meses 2014-16
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4.1. CANAIS ONLINE
4.1.1.

Redes Sociais – Desenvolvimento e implementação de estratégia de

gestão de redes sociais em holandês, notadamente no Facebook e Twitter.
Produção de plano de conteúdos numa lógica de quatro posts por semana,
seguindo a lógica de um sobre produto, um sobre eventos, um sobre um
associado e um generalista. O número de seguidores oriundos do Benelux
ultrapassa os três mil.
Lançamento de campanha de publicidade no facebook no final de dezembro
e que se prolongou por janeiro de 2017 e destina aos mercados holandês e
belga. O objetivo foi o de promover o destino como local de eleição para
atividades como o cicloturismo ou o surf.
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4.2. AÇÕES COM IMPRENSA
4.2.1.
Visita Educacional “Moto Magazine” – Visita do jornalista Michiel Van
Dam, organizada com o apoio da Hertz para dar a conhecer o Alentejo de
mota, apostando no motociclismo.
4.2.2.
Apresentação Alentejo no âmbito de “Portugal, Destination d'Histoire et
de Culture” – O Centro Comercial Belle Etoile, no Luxemburgo, acolheu
de 19 a 23 de abril de 2016, a mostra intitulada “Portugal Destination
d’Histoire et de Culture”, na qual o Turismo de Portugal, assim como as
diversas regiões, esteve representado.
4.2.3.
Visita Educacional “Turismo Activo” – Composta pelos meios BLOG
MADEMOISELLE LE K; GAZET VAN ANTWERPEN; PLUS MAGAZINE; NDC
MEDIAGROEP (NL); REISHONGER (NL); REISGRAAG (NL), e orientada para o
turismo ativo, além do território, os participantes tiveram oportunidade de
conhecer a multiplicidade da oferta neste capítulo.

4.2.4.
Visita Educacional “Enoturismo” – Composta pelos meios YUMMY PLANET;
BOM DIA PORTUGAL; SAUDADES DE PORTUGAL; REISVRAAGBAAK;
Wijnspijs, esta ação deu a conhecer o enoturismo no Alentejo.
A gastronomia, a diversidade dos vinhos e das herdades, bem como dos
alojamentos estiveram em evidência numa viagem que percorreu o norte
alentejano e a região de Évora, sem esquecer a costa.
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4.2.5.
Visita Educacional “Mademoiselle le K” – Sendo esta blogger uma
aficionada do Alentejo, percorreu a zona mais a Norte visitando entre
outros locais, Estremoz e Elvas.
4.2.6.
Visita Educacional Meersmaak.be; Sudpresse.be – Em setembro
recebemos a visita da bloguer Annelies Bonn que participou numa press
trip dedicada ao tema “Férias em família”.
O objetivo foi o de dar a conhecer o destino numa lógica de atividades para
toda a família.

4.2.7.
Visita Educacional Countryside Fair – Um conjunto de 8 jornalistas belgas,
da região da Flandres, andaram por 4 dias a visitar o Alentejo e o resultado
não podia ser melhor.
Apesar das temperaturas acima dos 40 graus que se fizeram sentir, os
convidados deliciaram-se na Herdade do Sobroso, Monsaraz e Alqueva,
deixando para o fim a descoberta da Rota Vicentina e das inúmeras
atividades que a região tem para oferecer.
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4.2.8.
Visita Educacional Columbus Magazine – Da Holanda recebemos a visita
de uma das mais importantes revistas de viagens, a Columbus, numa
viagem dedicada a conhecer Évora e a costa alentejana.

4.2.9.
Visita Educacional Jan Erik Burger – Em novembro recebemos a visita do
editor da revista Wandelmagazine, publicação especializada em walking.
Esta press trip teve como objetivo dar a conhecer o conjunto de percursos
pedestres do Alentejo, com especial enfoque no Alentejo Feel Nature.
4.2.10.
Visita Educacional ChapterFifty – A jornalista Karin Barnhoorn, do
ChapterFifty, deslocou-se ao Alentejo numa press trip para dar a conhecer
o produto golfe de Tróia e a apanha da azeitona no interior do Alentejo,
sem esquecer uma passagem pela produção vinícola.

4.3. AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
4.3.1.
Prospeção de mercado e divulgação de novas oportunidades no BENELUX
– Contratação de serviços para recenseamento de novas oportunidades
comerciais, envolvendo sobretudo produtos que facilitem a venda fora de
época alta, elaboração de relatórios sobre a situação do mercado para
disseminação pelas empresas, comunicação sobre produtos específicos,
organização de fam e press trips, organização de eventos de apresentação
do destino, roadshows e workshops.
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4.3.2.
Colaboração com operador De Jong Intra Vakanties – Estabelecimento de
acordo com o Operador tendo em vista o aumento das unidades com as
quais mantem contrato, o aumento do número de programas e a realização
de campanha em cobranding, sujeitas ao cumprimento de objetivos
predefinidos.
4.3.3.
Colaboração com operador KRAS – Estabelecimento de acordo com o
Operador tendo em vista o aumento das unidades com as quais mantem
contrato, o aumento do número de programas e a realização de campanha
em cobranding, sujeitas ao cumprimento de objetivos predefinidos.
4.3.4.
Colaboração com operador Girassol – Estabelecimento de acordo com o
Operador tendo em vista o aumento das unidades com as quais mantem
contrato, a criação de programas de inverno e a realização de campanha
em cobranding, sujeitas ao cumprimento de objetivos predefinidos.
4.3.5.
Apresentação Destino em Haia – No âmbito da “Semana do Turismo de
Natureza”, que se desenrolou entre as Fiets, foi promovida a apresentação
do destino para o trade da Holanda, numa sessão que decorreu na
residência oficial dos Embaixadores de Portugal na Holanda.

4.3.6.
Apresentação Destino em Bruxelas – No âmbito da “Semana do Turismo
de Natureza”, que se desenrolou entre as Fiets, foi promovida a
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apresentação do destino para o trade da Bélgica, numa sessão que
decorreu na residência oficial dos Embaixadores de Portugal na NATO.
4.3.7.
Campanha de radio STER – Campanha publicitária sobre programas de
inverno no Alentejo, envolvendo três operadores.
4.3.8.
Visita Educacional “Pharos Reizen” – Visita educacional sob a temática do
touring, com vista a preparação de programas específicos para a região do
Alentejo.
4.3.9.
Campanha Inverno em parceria com Centro de Portugal e Pousadas de
Portugal – Campanha publicitária, em cobranding, para promoção dos
pacotes “Winter Special Pousadas”.
4.3.10.
Visita Educacional “Turismo Ativo” – Composta pelos operadores OT
VALERIUS REIZEN (NL); OT BIKETRANZ (NL), e orientada para o turismo
ativo, além do território, os participantes tiveram oportunidade de
conhecer a multiplicidade da oferta neste capítulo.

4.3.11.
Visita Educacional “Enoturismo” – Composta pelos agentes WRC REIZEN;
ALPHAREIZEN; ARTHEMA, esta ação deu a conhecer o enoturismo no
Alentejo.
A gastronomia, a diversidade dos vinhos e das herdades, bem como dos
alojamentos estiveram em evidência numa viagem que percorreu o norte
alentejano e a região de Évora, sem esquecer a costa.
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4.3.12.
Visita Educacional “Aarts Wandelreisen” – Visita educacional sob a
temática turismo de natureza, com vista a preparação de programas
específicos para a região do Alentejo no âmbito do walking.
4.3.13.
Charming e Go Chic Transeurope – Estabelecimento de acordo com o
Operador tendo em vista o aumento das unidades com as quais mantem
contrato, o aumento do número de programas e a realização de campanha
em cobranding, sujeitas ao cumprimento de objetivos predefinidos.
4.3.14.
Transeurope – Evento de apresentação das brochuras “Charming Portugal”
e “Go Chic” na região francófona da Bélgica a cerca de 60 Agentes de
Viagens.
4.3.15.
Visita Educacional de coordenação de equipas – Visando a otimização das
ações contratadas no âmbito da prospeção do mercado, foi realizada uma
visita com equipa multidisciplinar para melhor conhecimento da realidade
do destino, com incidência nos produtos de nicho.
4.3.16.
Visita Educacional BENELUX – Visita da EdT da Holanda para
reconhecimento do território, nomeadamente com visita às novas
unidades de alojamento.
4.3.17.
Visita Educacional Travel PA – Visita de familiarização multiprodutos,
envolvendo

os

TO’s

Family

Tours;

Europe

Cyclist;

TPHolanda;

VakantiePortugal.nl; Airstop (BE); KrisKras (BE).
4.3.18.
Visita Educacional Transeurope – Visita com os Agentes de Viagens que
mais se destacaram na venda de programas no Alentejo organizados por
este Operador, que percorreu as diferentes unidades que integram os seus
programas.
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4.3.19.
Visita Educacional Girassol – Visita com os Agentes de Viagens que mais se
destacaram na venda de programas no Alentejo organizados por este
Operador, que percorreu as diferentes unidades que integram os seus
programas.
4.3.20.
Visita Educacional VVAA – Quality Time – Percorreu Arraiolos, Évora,
Monsaraz e Alcácer do Sal. Associação para profissionais do ramo médico,
que tem 120.000 membros e que organiza viagens para os seus membros
Têm uma revista própria e parcerias com a Girassol.

4.4. FEIRAS
4.4.1.
Vakantiebeurs – Dada a importância estratégica deste mercado e o
potencial que representa para o Alentejo, esta região marcar presença no
habitual stand do Turismo de Portugal, tendo agendadas dezenas de
reuniões com trade e imprensa.
4.4.2.
Fiets & Wandelbeurs Antuérpia – Dada a importância estratégica deste
produto e o potencial que representa para o Alentejo, marcou presença
esta região em stand concertado com outras regiões do país, assim como
associados desta agência.
4.4.3.
Fiets & Wandelbeurs Utrecht – Dada a importância estratégica deste
produto e o potencial que representa para o Alentejo, marcou presença
esta região em stand concertado com outras regiões do país, assim como
associados desta agência.
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4.4.4.
50plus – De 20 a 24 do de setembro, na cidade de Utreque, na Holanda, a
Agência promoveu o destino Alentejo na “50 Plus Beurs”, a feira de turismo
dedicada aos consumidores com mais de 50 anos.
4.4.5.
Countryside Fair – De 28 de outubro a 1 de novembro o Alentejo foi o
destino em destaque na Contryside Fair.
Trata-se de um certame que anualmente se realiza em Gent, na Bélgica, e
que se destina a promover o estilo de vida no campo, associando destinos
e gastronomia.
Desta forma o destino Alentejo promoveu-se na região de Flandres, tendo
já neste âmbito realizado uma press trip em setembro que contou com
vários jornalistas da região.
De referir que esta participação contou também com uma missão
empresarial de várias empresas da região, a saber: Monte do Zambujeiro,
Landescape Walks, Herdade das Cortiçadas, SAL, Heranças do Alentejo e
Casas Brancas.
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5. ALEMANHA
Desde o início da presente década, com uma única exceção, o mercado Alemão tem
vindo a conhecer uma situação de crescimento regular, que até se acentuou no
último ano, durante o qual a taxa de crescimento ultrapassou os 17,6 %, passando a
totalizar mais de 41.100 noites.
Seguramente este crescimento está a ser suportado pela maior atenção dada por
alguns TO’s de referência no mercado Alemão ao Alentejo, bem como ao surgir de
outros, de pequena dimensão, mas que efetivamente se especializaram no destino
e começam a gerar fluxos com cada vez maior significado.

Quadro 13
Dormidas Alemanha
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E se nos fosse permitido escolher um mercado como sendo a materialização da
estratégia que prosseguimos no combate à sazonalidade, seguramente que a nossa
escolha teria de recair no mercado Alemão.
Como pode ser observado no quadro em baixo, quanto o Alentejo mais acolhe
Portugueses, Espanhóis e Franceses o mercado Alemão está mais contido, contrastando
com o seu peso na Primavera, final do Verão e inicio de Outono.
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Quadro 14
Dormidas de Alemães por meses 2014-16
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5.1. CANAIS ONLINE
5.1.1.
Presença nas redes sociais – Desenvolvimento e implementação de estratégia de
gestão de redes sociais em alemão, notadamente no Facebook. Produção de plano
de conteúdos numa lógica de quatro posts por semana, seguindo a lógica de um
sobre produto, um sobre eventos, um sobre empresas e um generalista. Gestão de
respostas em alemão.

5.2. AÇÕES COM IMPRENSA
5.2.1.
Visita Educacional “Seestyle Magazin” – Viagem da revista de lifestyle,
revelando a cultura e a gastronomia do Alentejo.
5.2.2.
Visita Educacional “Stefan Stoch” – Tratou-se de uma press trip de dois
jornalistas do gabinete redaccional RND, para recolha de material para
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posterior publicação de artigos num conjunto vasto de jornais regionais
alemães, com um alcance superior a dois milhões de leitores.
5.2.3.
Visita Educacional “Guia Wild Portugal” – Viagem educacional para o Guia
Wild Portugal, sob a temática Turismo de Natureza.
5.2.4.
Visita Educacional “DPA (Agência Noticiosa Alemã Alemanha) – Visita da
Agência Noticiosa Alemã, para elaboração de reportagem pelo Alentejo,
para elaboração e uma peça generalista.
5.2.5.
Apresentação Alentejo na Embaixada de Berlim – Apresentação do
Festival Internacional de Música de Marvão e do Alentejo a um conjunto
selecionado de jornalistas, que teve lugar na residência oficial dos
embaixadores de Portugal na Alemanha.
5.2.6.
Réperage Rede Tv Franco/Alemã – ARTE/ZDF – Visita a alguns locais na
região para identificar locais e pessoas a filmar sobre programa com
enfoque na cortiça.
5.2.7.
Visita Educacional “Revista Brigitte” – Relevante revista alemã veio ao
Alentejo para escrever um artigo generalista sobre o destino.
5.2.8.
Filmagens RedeTv Franco alemã – ARTE/ZDF – O canal Arte / ZDF veio
visitar a região a convite da ARP Alentejo, tendo gravado um programa
sobre gastronomia e o montado gravado no Monte do Giestal.
5.2.9.
Visita Educacional Abenteuer & Reisen magazine – Uma equipa de
jornalistas – redator e fotógrafo – da revista de viagens Abenteur & Reisen
desloucou-se ao Alentejo numa viagem organizada pela ARP Alentejo, em
colaboração com o Operador Olimar, que se destinou a dar a conhecer
alguns dos principais produtos turísticos, com especial enfoque para a
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cultura, a gastronomia e a animação turística que se encontra incluída na
programação do Operador.
5.2.10.
Visita Educacional Multimeios – Em outubro e durante vários dias o
Ribatejo e o Alentejo foram visitados por cinco jornalistas alemães de
publicações como a Schwäbische Zeitung, Sonntagsjournal, Nordseezeitung
Bremerhaven, Evangelische Zeitung e a Fuldaer Zeitung, entre outros.
A iniciativa insere-se no plano habitual de promoção do destino naquele
país e procurou revelar alguns aspetos menos explorados do território,
como é o caso da cultura avieira, a região do Alamal, entre outras áreas do
interior do Alentejo.
Mais uma vez se verificou nesta ação a parceria entre ao Agência e o
Operador Olimar.

5.2.11.
Visita Educacional Kai Psotta, do BILD – Em novembro recebemos a visita
do jornalista Kai Psotta do jornal BILD. Tratou-se de uma press trip
organizada para dar a conhecer o novo centro de estágios de Tróia.
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5.3. AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
5.3.1.
Prospeção de novos oportunidades

– Contratação de serviços para

recenseamento de novas oportunidades comerciais, envolvendo sobretudo
produtos que facilitem a venda fora de época alta, elaboração de relatórios
sobre a situação do mercado para disseminação pelas empresas,
comunicação sobre produtos específicos, organização de fam e press trips,
organização de eventos de apresentação do destino, roadshows e
workshops.
5.3.2.
Visita Educacional Multi Operadores – Visita educacional ao território com
objetivo de melhor preparar possíveis programas baseados na região, da
qual fizeram parte os agentes Albatros-Tours; ReiseSpaß; Studiosus; JT
Touristik; Checkin-IN Flugreisen; Behringer Touristik; GTW (Grimm
Touristik).
A visita culminou com a realização de um workshop para os associados da
Agência, no qual tomaram parte mais de três dezenas.
5.3.3.
Roadshow - Munique, Heidelberg, Freiburg – Esta iniciativa contou com
apresentações em três cidades alemãs, nomeadamente Munique, Freiburg
e Heidelberg. A ação contou com a participação do Vitória Stone Hotel e do
Évora

Hotel,

ambos

financiados

pelo

Programa

Operacional

Competitividade e Internacionalização (POCI) do Alentejo2020 / Portugal
2020 / FEDER, e dos Hotéis Vila Galé e Tróia Design Hotel.
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5.3.4.
Roadshow - Würzburg; Ingolstadt; Kaiserslautern; Karlsruhe – Ao longo
destes dias o destino Alentejo foi apresentado nas suas múltiplas vertentes,
com

especial enfoque

no

turismo

cultural,

ativo,

natureza e

enogastronómico, sem esquecer o sol e mar.
Os quatro workshops contaram com a presença de mais de 150 agentes de
viagens e operadores turísticos.

5.3.5.
Visita Educacional “Reiseland GmbH & Co. KG” – Visita educacional ao
território com objetivo de melhor preparar possíveis programas baseados
na região.
5.3.6.
Visita Educacional “FTI” – Visita educacional ao território com objetivo de
melhor preparar possíveis programas baseados na região.
5.3.7.
Visita educacional RDK Touristik – Visita educacional ao território com
objetivo de melhor preparar possíveis programas baseados na região.
5.3.8.
Visita Educacional Multi Operadores – Visita de familiarização com os
Operadores Turísticos GTW, Atouro Gruppenreisen, Neues Reisen, FIT
Reisen, Azoren Archipel Reiseservice, GmbH e JT Touristik para
conhecimento da oferta do destino.
No final e à semelhança do organizado no âmbito da anterior visita de
operadores, foi organizado um workshop para os associados da Agência.
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5.3.9.
Colaboração com o operador Olimar – Estabelecimento de acordo com o
Operador tendo em vista o aumento das unidades com as quais mantem
contrato, o aumento do número de programas e a realização de campanha
em cobranding, sujeitas ao cumprimento de objetivos predefinidos.
5.3.10.
Visita Educacional Olimar – A prepósito da apresentação da sua brochura
para 2017, o operador alemão Olimar Reisen levou até à cidade de Évora
cerca de 75 agentes de viagens, representantes da rede de Agências que
vendem a programação do operador, para apresentação do Catálogo de
2017.
A iniciativa decorreu durante um jantar no Évora Hotel, onde os
participantes tiveram oportunidade de conhecer não só o destino Alentejo
como a gastronomia e os vinhos da região.

5.4. FEIRAS
5.4.1.
CMT – O Alentejo marcou presença na CMT, a maior feira de turismo da
Alemanha destinada ao B2C, que anualmente se realiza na cidade alemã de
Estugarda.
Trata-se de um evento que atrai centenas de milhares de visitantes ao longo
de 9 dias e que é de importância estratégica para a promoção no mercado
alemão. Este ano o turismo ativo, o turismo de natureza e o turismo cultural
foram alvo de especial atenção no stand do Alentejo.
5.4.2.
F.RE.E. – Mais uma vez o Alentejo marcou presença na F.re.e, a principal
feira de turismo, lazer e recreação da Bavaria, e que decorreu de 10 a 14 de
Fevereiro na cidade de Munique.
Esta edição contou com mais de 1.200 expositores oriundos de 60 países e
recebeu mais de 110 mil visitantes. O objetivo desta participação da
Agência de Promoção Turística do Alentejo, além de promover os principais
atributos turísticos do território, foi o de dar a conhecer o Alentejo Feel
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Nature, o novo conjunto de percursos de Natureza desenvolvidos pela
CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo.

5.4.3.
ITB – Dada a importância estratégica deste mercado e o potencial que
representa para o Alentejo, esta região marcar presença no habitual stand
do Turismo de Portugal, tendo agendadas dezenas de reuniões com trade
e imprensa.

53

5.4.4.
TOURNATUR – De 2 a 4 de setembro o Alentejo marcou presença na
TourNatur, em Dusseldorf, uma das maiores feiras de turismo de natureza
da Alemanha, com especial incidência nas caminhadas.
Apesar de ser para o Alentejo a segunda participação, desta feita temos de
destacar o facto de, pela primeira vez, ter sido uma presença concertada de
6 dos 7 destinos regionais.
A Agência de Promoção Turística do Alentejo do Alentejo voltou a marcar
presença com vários dos seus associados.

5.4.5.
Frankfurt Book Fair – O destino Alentejo voltou a marcar presença na Feira
do Livro de Frankfurt, o maior encontro mundial do sector livreiro que
decorre anualmente na cidade alemã de Frankfurt.
O certame tem sido uma aposta consistente da Agência de Promoção
Turística do Alentejo nos últimos anos. O Alentejo marca presença com um
stand sensorial, localizado estrategicamente na área dedicada a livros de
gastronomia e viagens, e no qual dá a conhecer alguns dos atrativos do
território.
Desta forma a região tem vindo a granjear uma atenção suplementar por
parte dos milhares de visitantes que se deslocam àquela feira.
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6. REINO UNIDO
O comportamento do mercado do Reino Unido continua a constituir uma das nossas
preocupações, pois apenas revela uma tímida retoma, não tendo ainda atingido os
valores alcançados no passado recente.
Com cerca de 37.000 noites e um crescimento pouco expressivo, na casa dos 2%, obriga
a que tivéssemos repensado a estratégia especifica para este mercado, que está a ser
prosseguida de forma bem diferente no corrente ano.
Apenas como referência, gostaríamos de destacar que se estabeleceram em 2016
acordos para que este ano o Alentejo seja o destino convidado nas ações promovidas
pelas associações Britânicas do setor, envolvendo AITO, ABTA e BRIGHT, para a
formação dos seus associados.
Quadro 15
Dormidas Reino Unido 2016
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Até em termos da distribuição temporal da procura por parte de Ingleses e como se
observa no quadro em baixo, o mercado também não revela padrões muito definidos,
com variações nos últimos 3 anos cujos fundamentos não são fáceis de encontrar, mas
que poderão revelar uma transferência da procura das épocas de sholders para os meses
de verão.
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Quadro 16
Dormidas de Ingleses por mês 2014-16
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6.1. AÇÕES COM IMPRENSA
6.1.1.
Sunday Times Supplement – Como resultado de prévia press trip e fruto de
acordo estabelecido com a AITO foi conseguida uma figuração no
suplemento do prestigiado Sunday Times.
6.1.2.
Visita Educacional “Hidden Europe” – Visita de imprensa de um jornalista
da revista e site http://www.hiddeneurope.co.uk/ para escrever sobre os
chocalhos alentejanos e a região de Alcáçovas.
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6.1.3.
Visita Educacional “Travel Extra” – Um dos mais prestigiados jornalistas
irlandeses, Eoghan Corry, editor da revista Travel Extra, esteve de visita por
todo o Alentejo e não poderia ter ficado mais impressionado.
A Travel Extra é uma das mais relevantes publicações do trade turístico na
Irlanda.
6.1.4.
Visita Educacional http://allabouthairuk.blogspot.co.uk – Press Trip da
bloguer Daralyn Dans, cujo blogue versa o turismo e lifestyle blog com um
toque de luxo.
6.1.5.
Visita Educacional “Rough Guides” – Viagem destinada a atualizar a
informação do destino Alentejo para o guia de viagens Rough Guides.
6.1.6.
Visita Educacional “Monarch” – Por ocasião do início das operações da
companhia aérea Monarch para o aeroporto de Lisboa, realizou-se uma
press trip ao Alentejo que incluiu os seguintes meios: Bella, Telegraph,
Argus, Liverpool Echo e MailOnline.
6.1.7.
Visita Educacional “Daily Mirror” – O jornalista Geoff Hill deslocou-se ao
Alentejo para percorrer as estradas de moto experimentar esta forma de
descobrir o destino. Começou por Mértola e depois percorreu boa parte da
região até chegar à costa.
6.1.8.
Visita Educacional “Monarch 2” – Segunda press trip realizada em
articulação com a Monarch, para dar a conhecer o destino Alentejo.
6.1.9.
Visita Educacional “Ride Magazine” – Visita educacional para promover o
cicloturismo no interior do Alentejo.
6.1.10.
Visita Educacional National Geographic Traveler – Recebemos a visita de
um jornalista desta conhecida revista, edição Reino Unido.
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O objetivo foi o de dar a conhecer um pouco o interior do território,
nomeadamente a zona de Monsaraz e Évora.

6.1.11.
Visita Educacional Gemma Price – visita desta jornalista freelancer que
escreve para meios como Conde Nast Traveller, T+L, The Guardian, tendose deslocado ao Alentejo numa press trip organizada e que teve o seu
enfoque nos territórios mais a sul e litoral do Alentejo.
6.1.12.
Visita Educacional - Irish Examiner – O jornalista Alan O Mahony, do Irish
Examiner, deslocou-se ao Alentejo para uma viagem designada “Surn N
Turf”.
O objetivo foi o de dar a conhecer o surf na região, mais concretamente na
Comporta, associado a outros produtos, como a gastronomia e vinhos e ao
usufruto do território numa lógica de contemplação.
6.1.13.
Visita Educacional Active Traveller – A Active Traveller é uma prestigiada
revista ligada ao turismo ativo no Reino Unido.
O editor deslocou-se a Portugal para conhecer o território numa lógica
associada à promoção de atividades como as caminhadas, as bicicletas, os
passeios de canoagem, etc.
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6.1.14.
Visita Educacional Alentejo Wine Festival – Visita educacional com 4
jornalistas Irlandeses que decorreu sob a temática do usufruto dos
enoturismos, wine hotéis e da cultura do vinho.
6.1.15.
AITO meets the Press – Presença enquanto um dos destinos convidados no
encontro anual da AITO com a comunicação social, que permitiu o contacto
com vários jornalistas, junto dos quais se divulgou o destino e se
endereçaram convites para realização de futuras press trips.
6.1.16.
Visita Educacional Digital Influencers – Um conjunto de sete bloguers e
instagramers do Reino Unido visitaram a região, numa ação desenvolvida
em articulação com a TAP.
Sendo seguidos por dezenas de milhares de potenciais clientes, são
verdadeiros líderes de opinião, pelo que procurámos despertar neles a
curiosidade pela nossa gastronomia, enquanto manifestação da cultura do
Alentejo.

6.2. AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
6.2.1.
Apresentação Alentejo – Embaixada Portugal Reino Unido – Sessão de
apresentação do Alentejo, com 12 empresas de diversos sectores.

6.2.2
Produção de Conteúdos TO Expedia – O site Expedia deslocou-se a Évora
para recolher um conjunto de imagens dos locais mais icónicos da cidade e
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que ilustrarão o famoso portal de viagens, com importantes dicas do
destino.
6.2.3.
Produção de Conteúdos TO Expedia – A OTA Expedia deslocou-se ao
Alentejo para recolha de conteúdos para colocar no seu portal de viagens,
associado a sugestões de programas no Alentejo.
6.2.4.
Visita Educacional “Keytel” – Visita educacional ao território com objetivo
de melhor preparar programas baseados na região.
6.2.5.
Ação com Equipa do Turismo de Portugal no UK – Enquadramento dos
novos elementos da EdT de Londres, facultando informações atualizadas
sobre o destino e levando-os a conhecer melhor os produtos de referência
do Alentejo.
6.2.6.
Visita Educacional “Destinations Show” – Prémio sorteado durante a
Destination London, em parceria com o Operador SUNVIL.
6.2.7.
Visita Educacional “Ramblers” – Visita de prospeção do Operador
Ramblers, visando a diversificação dos programas em venda para o
Alentejo.
6.2.8.
Prospeção de mercado – Contato com TO’s e OTA’s tendo em vista a
melhor adequação entre a promoção dos produtos turísticos do Alentejo e
as motivações dos potenciais turistas, bem como o melhor posicionamento
do Alentejo nos camais de venda.
As ações desenvolvidas enquadram-se no âmbito da preparação para 2017
das parcerias com a AITO, ABTA e BRIGHT.
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6.2.9.
Visita Educacional Sunvil – Visita educacional com os elementos
responsáveis pela programação de Portugal do Operador Sunvil, assim
como com os Agentes de Viagens que mais se destacaram nas vendas para
o Alentejo.
6.2.10.
Missão Empresarial UK – Organização de missão empresarial ao Reino
Unido, na qual participaram Convento do Espinheiro, do Évora Hotel, da
Herdade da Cortesia e da Amieira Marina, tendo em vista o
estabelecimento de novos acordos comerciais.
6.2.11.
Roadshow Irlanda – De 28 a 30 de novembro a Agência de Promoção
Turística do Alentejo levou a cabo um roadshow na Irlanda de forma a dar
a conhecer os atrativos da região.
Nestes três dias a ARPTA visitou três cidades, nomeadamente Belfast,
Athlone e Cork, e reuniu com cerca de uma centena de agentes de viagens
e jornalistas.

6.3. FEIRAS
6.3.1.
British Bird Fair – Apoio à participação de empresas do Alentejo no maior
certame europeu no nicho do Birdwatching, organizando uma
representação regional conjunta.
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6.3.2.
WTM – Mais uma vez a Agência de Promoção Turística do Alentejo (ARPTA)
marcou presença na World Travel Market (WTM), uma das maiores feiras
da indústria do Turismo e que decorre em Londres.
Num formato mais curto um dia que o habitual, a WTM atraiu dezenas de
milhares de profissionais de todo o mundo.
A ARPTA manteve várias reuniões com operadores turísticos internacionais,
jornalistas e bloguers com o objetivo não só de promover o Alentejo como
de preparar o próximo ano turístico.
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7. MULTIMERCADOS E OUTROS MERCADOS
Aqui se enquadram as ações desenvolvidas em outros mercados que não os que
integram o grupo dos considerados para o destino.
De destacar que os resultados revelados por alguns, como por exemplo os USA,
justificam plenamente a sua inscrição no grupo das primeiras prioridades para a
região, situação já contemplada no Plano de Promoção e Comercialização – Alentejo
2017.
Na origem destas ações está, na maioria das vezes, o Turismo de Portugal, que vem
canalizando para este destino as oportunidades que melhor se adequam ao
Alentejo.

7.1. AÇÕES COM IMPRENSA
7.1.1.
Visita Educacional “Sunnistaja” – Visita do jornalista finlandês Kimmo
Hirvonen, da revista Suunnistaja-lehden, para escrever sobre Norte
Alentejo O’Meeting 2016, prova de orientação internacional, com enfoque
no destino turístico.
7.1.2.
Visita Educacional www.lillyslifestyle.com – Visita da bloguer Lili Navarro
à zona de Elvas para desenvolver conteúdos em italiano.
7.1.3.
Evento “Trojan Horse Was an Unicorn” – Este é um evento de dimensão
internacional que atrai a Tróia milhares de profissionais de todo o mundo.
Tratou-se de um apoio para viabilizar a iniciativa que bastante visibilidade
dá a Portugal e à região.
7.1.4.
Visita Educacional “Vancouver Curier / Vancity Buzz” – Press Trip do
Canadá do freelancer Kevin Chong que escreve para o Vancouver Courier e
Vancity Buzz e o objetivo foi o de escrever um artigo sobre férias em família.
7.1.5.
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Visita Educacional “From Portugal” – Recolha fotográfica para posterior
utilização em redes sociais e imprensa internacional.
7.1.6.
Visita Educacional “Divanshi Mody” – Jornalista freelance que escreve
sobre o tema “Luxury” para as seguintes publicações, Tatler (UK), Conde
Nast

Traveller

(UK),

Harper's

Bazaar(UK),

Wallpaper(UK),

TheTelegraph(UK), The Times (UK), The Evening Standard(UK), The
Independent(UK), Elite Traveler (Pvt Jet Magazine), Business Traveller,
LuxeBeat (USA), The London Magazine, HELLO!, Vogue, GQ, Conde Nast
Architectural Digest, Travel & Leisure (In), entre outras.
7.1.7.
Visita Educacional
www.imagyn.com / www. charlestonstyleanddesign.com – Press Trip de
dois bloguers Charles and Mary Love, dos USA.
7.1.8.
Visita Educacional “Israel” – Composta por Jerusalem Post, Maariv, Yedioth
Aharonot, Leisha, GoTravel. O aumento de voos diretos oriundos de El Al
para Lisboa deu origem a uma aposta de divulgação do destino junto dos
principais media israelitas.

7.1.9.
Visita Educacional “From Portugal” – Recolha fotográfica para posterior
utilização em redes sociais e imprensa internacional.
7.1.10.
Visita Educacional “First Class Traveler” – Visita de revista sueca distribuída
nas áreas lounge de aeroportos com enfoque no luxo.
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7.1.11.
Visita Educacional “Escape (News Ltd publications), Luxury Travel,
International Traveler” – Ação desenvolvida em conjunto com o TP
envolvendo jornalista Phil Hawkes.
7.1.12.
Visita Educacional “Golfmagasinet” – Revista especializada em golfe com
reportagem sobre Tróia.
7.1.13.
Visita Educacional “Passport Magazine” – A revista norte-americana
escolheu o Alentejo para realizar a sua última produção de moda. O
Convento do Espinheiro foi um dos locais escolhidos, bem como a Herdade
da Malhadinha Nova.

7.1.14.
Visita Educacional “Finnair” – Press Trip com enfoque na Rota Vicentina
para a revista de bordo da companhia aérea da Finlândia.
7.1.15.
Visita Educacional http://www.fromportugal.org – Trata-se de um portal
de fotografia internacional que promove o destino Portugal. Neste
contexto foi realizada uma parceria para a cobertura fotográfica de vários
locais no Alentejo e festividades. O resultado é divulgado não só no site
como constitui um importante acervo fotográfico da ARP Alentejo.
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7.1.16.
Visita Educacional Postmedia – Durante uma semana em julho o jornalista
Patrick Brennan do grupo Postmedia Network Canada Corporation
percorreu o Alentejo à procura das melhores histórias e experiências.
O grupo Postmedia tem sede em Toronto e é um dos mais importantes no
Canadá, com uma média de 6 milhões de leitores diários.
O jornalista visitou os Vinhos de Setúbal, Alcácer do Sal, Tróia, Porto Covo,
Beja, Cuba, Monsaraz, Évora, Rota dos Vinhos do Alentejo, Estremoz, Alter
do Chão e Marvão.
7.1.17.
Visita Educacional Fox News – A conhecida estação norte-americana Fox
News visitou o Alentejo em julho e descobriu alguns dos atrativos da região.
Uma aula de surf no Carvalhal e uma caminhada na Serra de Grândola
foram alguns dos pontos altos desta experiência.
7.1.18.
Visita Educacional Kat Piweca – Visita de fotógrafa Polaca, para recolha de
imagens para diferentes publicações.
7.1.19.
Visita Educacional TV NHK – Filmagem da TV Publica Japonesa NHK com o
programa “Tomohiro Sekiguchi`s Rail Travel in Europe Portugal”.
O objetivo foi o de conhecer o montado e visitar a Sé de Évora, mais
concretamente o órgão da catedral, no qual os primeiros japoneses
chegados à Europa terão tocado.
7.1.20.
Visita Educacional Gayle King, editora da Revista O(prah) – Ação de
charme para sensibilizar esta importante opinion maker norte-americana
para o potencial turístico da região de Tróia e da Comporta.
7.1.21.
Visita Educacional http://www.fromportugal.org – Novamente o fotógrafo
José Mendes visitou algumas vilas do Alentejo para recolher imagens para
o seu site de fotografias que divulga Portugal a nível internacional.
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7.1.22.
Visita Educacional Mete d'Italia e del Mondo – Emilio Dati e Anna Maria
Naccarati - A METE d’Italia e del Mondo é una revista que conjuga arte,
cultura, divertimento, relax e boa cozinha de forma a transformar as férias
numa ocasião de serenidade e enriquecimento pessoal. Nesse sentido dois
jornalistas vieram conhecer Évora, Elvas e Marvão.
7.1.23.
Visita Educacional CCTV - televisão da China – Uma equipa da estação
estatal chinesa CCTV deslocou-se ao Alentejo, numa viagem apoiada pela
ARP Alentejo, para dar a conhecer o enoturismo no território.
7.1.24.
Visita Educacional Philadelphia Inquirer – O Philadelphia Inquirer realizou
uma viagem que percorreu quase todas as Pousadas de Portugal existentes
no Alentejo.
O objetivo foi o de dar a conhecer este produto específico, sempre juntando
atividades como visitas a produtores de vinhos, a museus ou restaurantes.
7.1.25.
Visita Educacional TV Argentina – TELEFE VIAJES Y VIDAS – Visita que teve
como objetivo mostrar um pouco da costa alentejana e do interior do
território.
7.1.26.
Visita Educacional fotógrafo José Mendes – Mais uma visita do fotógrafo
da fromportugal.org e cujo o objetivo foi o de recolher imagens de
festividades no Alentejo para promoção internacional.
7.1.27.
Visita Educacional TV China - XFun program – A produção do programa
xFun, transmitido nos canais Hunan Jinying TV, Singapore TV e Hong Kong
TVB J2, esteve de visita ao norte do Alentejo, numa organização da Agência
de Promoção Turística do Alentejo.
A equipa do programa, visto por mais de 200 milhões de telespectadores,
teve oportunidade de visitar a Herdade de São Miguel, o Convento do
Espinheiro, tendo depois rumado a Marvão. Um dos pontos altos desta
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visita foi a experiência de um dos percursos do Alentejo Feel Nature, a rede
de caminhos pedestres promovida pela CIMAA.

7.1.28.
Visita Educacional Sports Travel – Entre 24 e 27 de outubro decorreu uma
visita da revista de Singapura Sports Travel.
O enfoque foi o turismo ativo e os dois jornalistas ficaram rendidos aos
encantos da região. Passeios de bicicleta em Évora, caminhadas em
Marvão, visitas a Estremoz e Castelo de Vide, juntamente com provas de
queijos e vinhos foram alguns dos pontos altos desta experiência.
7.1.29.
Visita Educacional Bravo Tours – Visita de três jornalistas dinamarqueses,
no âmbito do lançamento de uma operação para Tróia com a Bravo Tours.
Visitaram o território Ole Steen Oxgren, do Berlingske Tidende, Kristian
Isaksen, do Fynske Medier e Sebastian Severin Kirk.
7.1.30.
Visita Educacional Fotógrafo Neal Slavin – Neal Slavin é um conhecido
fotógrafo e realizador norte-americano que em 1968 passou um ano em
Portugal a fotografar um País dominado pela ditadura, tendo captado
imagens fantásticas desses tempos de decadência de regime. Quase 50
anos volvidos voltou a Portugal para fotografar nos mesmos locais e Évora
foi uma das cidades que visitou. Focou-se agora na geração que já nasceu
depois da Ditadura. Esta visita contou com o apoio da Agência de Promoção
Turística do Alentejo.
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7.1.31.
Visita Educacional El Viajero – Revista da revista El Viajero, da Colômbia,
deslocou-se numa press trip ao Alentejo, com enfoque no enoturismo, na
natureza, cultura e no turismo ativo.
7.1.32.
Visita Educacional Nathalie De Grandmont, the television show " Trucs &
Cie", www.jaimonvoyage.ca, Globe Raconteus – Visita ao Alentejo de um
canal de televisão do Canadá e que escreve simultaneamente para um site
de viagens.
7.1.33.
Visita Educacional jornalista Ornella D`Alessio+fotografo Andrea Pistolesi
da Bella Europa revista - Milão, Editora Cairo – www.cairoeditore.it – A
revista italiana Bell’Europa enviou dois jornalistas ao Alentejo para
descobrirem o nosso território. A jornalista Ornella D`Alessio e o fotógrafo
Andrea Pistolesi visitaram Évora, Arraiolos, Elvas, Marvão e Castelo de Vide.
Pelo meio tiveram oportunidade de descobrir os segredos dos tapetes de
Arraiolos no Centro de Interpretação, saborear os vinhos na Rota dos
Vinhos do Alentejo ou deliciar-se com a gastronomia alentejana nos vários
restaurantes da nossa região.
7.1.34.
Visita Educacional Revista Dove – Em Outubro recebemos a visita de uma
das principais revistas italianas de viagens e turismo.
A Press Trip versou a Rota Vicentina, numa iniciativa conjunta com a AT
Algarve.
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7.1.35.
Visita Educacional Revista Icon – A revista italiana Ícon visitou o Alentejo
numa press trip para dar a conhecer a Rota Vicentina, numa reportagem
muito focada na qualidade fotográfica.

7.2. AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
7.2.1. Kick off Produto Feel Nature – Reunião de lançamento do produto
"Alentejo feel Nature" com diferentes parceiros, bastante importante para
o desenvolvimento da região no que diz respeito ao walking e turismo de
natureza.
7.2.2.
Certificação Rota Vicentina – Aquisição de serviços especializados a equipa
de peritos alemães, tendo em vista a certificação da Rota Vicentina como
“Best Trails In Europe”
7.2.3.
Visita Educacional “British Airways Pequim” – Visita educacional com o
objetivo de dar a conhecer a região, com o foco numa futura inclusão do
território nos programas dos agentes presentes.
7.2.4.
Participação Congresso Internacional Mármore e Turismo – Programa de
visitas para operadores convidados.
7.2.5.
Workshop Internacional de Turismo Religioso – Presença institucional com
a temática "Património Religioso" e realização de pós tour.
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7.2.6.
Visita Educacional “Hunter G. Company” – Visita educacional ao território
com objetivo de melhor preparar possíveis programas baseados na região.
7.2.7.
Presença no programa Hosted Buyers da BTL – Organização de pré e pós
tours para Hosted Buyers, bem como oferta de jantar, conjuntamente com
outros destinos regionais.
7.2.8.
Visita Educacional “Campanha promoção Produtos de Nicho” – Formação
das equipas de prospeção de mercado.
7.2.9.
Apresentação do Alentejo e das atividades equestres – Apresentação
Alentejo na Suécia.
7.2.10.
Visita Educacional “EK Cantão” – Visita educacional com o objetivo de dar
a conhecer a região, com o foco numa futura inclusão do território nos
programas dos Operadores presentes.
7.2.11.
Visita Educacional “NYASTA” – Visita educacional ao território com
objetivo de melhor preparar possíveis programas baseados na região.
7.2.12.
Visita Educacional Edt Finlândia – Visita de preparação de uma eventual
operação para o Alentejo com o Operador Primera.
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7.2.13.
Roadshow EUA – Roadshow organizado em parceria com a TAP e que
percorreu as cidades de Nova York (Long Island), Philadelphia e Boston,
aproveitando contexto de especial oportunidade criado pelas novas rotas
da TAP.
Participaram nesta Ação o Alentejo Marmóris Hotel & SPA, Bike Tours
Portugal, Pousadas de Portugal, Ecorkhotel, Around Portugal, Alamal River
Clube, Argon Travel e Convento do Espinheiro Hotel & SPA.

7.2.14.
Visita Educacional Turismo de Incentivos Polónia – Fam trip com a
participação de: Hogg Robinson Group; Key Solution; United Partners; Polka
Travel; Wine Service; Collegium Vini; TAP e EdT Polónia.

7.2.15.
WS Multiprodutos Toronto – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participaram as empresas Argon Travel e Osiris.
7.2.16.
WS Multiprodutos Montreal – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participaram as empresas Argon Travel e Osiris.
7.2.17.
WS Multiprodutos Vancouver – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participou a empresa Argon Travel.
7.2.18.
Roadshow Irlanda – Belfast, Athlone e Cork – Roadshow de apresentação
do destino nas três cidades indicadas, que permitiu o contacto com cerca
de uma centena de operadores e agentes de viagens.
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7.2.19.
WS multiprodutos Pequim – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participou o Convento do Espinheiro.
7.2.20.
WS multiprodutos Shangai – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participou o Convento do Espinheiro.
7.2.21.
WS multiprodutos Guangzhou – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participou o Convento do Espinheiro.
7.2.22.
WS multiprodutos Cantão – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participou o Convento do Espinheiro.
7.2.23.
WS multiprodutos Hong Kong – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participou o Convento do Espinheiro.
7.2.24.
WS multiprodutos Dublin – Workshop organizado pelo Turismo de
Portugal onde participou a Landescape Walks
7.2.25.
Visita educacional – Cycling (Multimercados) – Visita com os operadores
Anteco Luxury Experiences - Rússia; Morgan Travel - Rússia; The Q
Experiences - India; HCI Travel - USA; Magellan Resorts - Japão; Elite Travel
- USA; Travel Workers - Brasil; MITS - Rússia) destinada à divulgação da
atividade de Cycling, mas para o segmento de luxo.
7.2.26.
Visita Educacional Sweet Spot Travel – Visita educacional com Operador
de Golf Holandês, para fomento de visitas ao Alentejo por parte dos
Irlandeses que fazem estadias longas no Algarve para jogarem golfe.
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7.2.27.
Apresentação do Destino Alentejo na Embaixada de Praga – Inserido nas
comemorações do Dia de Portugal, realização de uma apresentação do
destino para um conjunto Operadores Turísticos e Companhias Aéreas.

7.3. FEIRAS
7.3.1.
Space Coast Birding & Wildlife Festival – Dada a importância estratégica
deste produto e o potencial que representa para o Alentejo, a Agência
marcou presença neste certame com empresas suas associadas.
7.3.2.
San Diego Bird Festival – Dada a importância estratégica deste produto e o
potencial que representa para o Alentejo, a Agência esteve presente neste
certame com empresas associadas.
7.3.3.
PURE – Certame exclusivamente vocacionado para o segmento do grande
luxo, onde o Alentejo marcou presença com alguns associados da Agência
que se posicionam nesse segmento.
7.3.4.
American Birding Expo – Dada a importância estratégica deste produto e o
potencial que representa para o Alentejo, a Agência esteve presente neste
certame com empresas associadas.
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7.3.5.
Rio Grande Valley Birding Festival – Dada a importância estratégica deste
produto e o potencial que representa para o Alentejo, a Agência esteve
presente neste certame com empresas associadas.
7.3.6.
Arabian Travel Market – Certame exclusivamente vocacionado para o
segmento do grande luxo, onde o Alentejo marcou presença com alguns
associados da Agência que se posicionam nesse segmento.
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2 – PLANOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA 2016

Durante a fase regulamentar para apresentação de candidaturas no âmbito dos Planos
de Comercialização e Vendas de 2016, que decorreu até ao dia 15 de dezembro de 2015,
foram recenseadas 41 intenções de investimento que totalizaram componentes
elegíveis no montante 564.371,55€. Foi ainda excluído o projeto apresentado pelo
associado Azenhas da Seda por ter sido entregue fora do prazo definido no regulamento.
Dos 41 projetos admitidos, 40 enquadravam-se na tipologia de projeto individual e um
na tipologia de projeto coletivo.
A estimativa inicial de comparticipação situou-se nos 21,28%.
Durante a fase de execução foram excluídos os projetos das seguintes empresas por
falta de apresentação dos relatórios intercalares / final obrigatórios: Café Alentejo,
Osiris Travel, Alamal River Club, Casas da Juromenha, Monte do Zambujeiro, Acústica
Suave, João Portugal Ramos, Zmar Eco Resort e Solar dos Lilases. Foi ainda apresentada
a desistência de execução do projeto pela associação Heranças do Alentejo.
Em sede de verificação das despesas executadas apurou-se que 11.464,77€
correspondiam a tipologias de despesa não elegíveis. Apurou-se da mesma forma a
elegibilidade de 276.181,30€ estando ainda 39.418,62€ da execução a ser avaliada com
vista ao apuramento de elegibilidade.
Na presente data a execução máxima elegível prevista situa-se nos 315.599,92€ ao que
corresponde uma taxa de comparticipação de 40,26%.
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QUADRO 17 – PCV’s

P. N.º

Elegível

Execução
4Trim.

Execução
corrigido

% do total

Apur.
Elegibilid.

Aguarda
esclarec.

Não
elegível

Exe. Máx
Elegível

Promotor
Turaventur

1

15 000,00

8 007,65

8 007,65

53,38%

7 747,05

150,00

110,60

7 897,05

Pousadas

2

78 859,00

94 832,05

78 859,00

120,26%

71 336,38

500,00

0,00

71 836,38

Portimar

3

15 000,00

15 000,00

15 000,00

100,00%

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

Palmayachts

4

4 950,00

4 537,93

4 537,93

91,68%

4 252,62

213,80

0,00

4 466,42

Vila Galé Évora

5

14 965,00

14 886,29

14 886,29

99,47%

14 735,45

0,00

0,00

14 735,45

Clube de Campo Vila Galé

6

14 965,00

14 886,29

14 886,29

99,47%

14 735,45

0,00

0,00

14 735,45

Hotel Alentejo Marmoris

7

15 000,00

17 640,26

15 000,00

100,00%

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

Évora Hotel

8

14 920,00

14 403,73

14 403,73

96,54%

14 351,98

0,00

0,00

14 351,98

Café Alentejo

9

9 850,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Convento do Espinheiro

10

15 000,00

17 032,53

15 000,00

100,00%

15 000,00

0,00

74,00

15 000,00

Nautialqueva

11

15 000,00

1 066,39

1 066,39

7,11%

0,00

0,00

1 066,39

0,00

Hotel O Poejo

12

14 700,00

2 486,92

2 486,92

16,92%

1 711,82

0,00

775,10

1 711,82

Osiris Travel

13

15 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Herdade do Touril

14

15 000,00

11 416,64

11 416,64

76,11%

4 100,90

10 050,00

0,00

14 150,90

Cabeças do Reguengo

15

9 000,00

1 188,81

1 188,81

13,21%

1 281,36

0,00

0,00

1 281,36

Soltroia Villas

16

11 500,00

4 869,68

4 869,68

42,35%

4 869,70

0,00

0,00

4 869,70

Troia Design Hotel

17

15 000,00

15 646,93

15 646,93

104,31%

3 580,24

5 344,00

684,78

8 924,24

Alamal River Club

18

13 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Monte do Casarão

19

3 200,00

3 596,97

3 200,00

100,00%

3 200,00

0,00

0,00

3 200,00

Naturarte

20

15 000,00

11 049,52

11 049,52

73,66%

11 049,52

0,00

0,00

11 049,52

Hotel Vila Park

21

14 940,00

13 572,56

13 572,56

90,85%

2 382,56

11 190,00

0,00

13 572,56

Spira

22

10 500,00

6 194,89

6 194,89

59,00%

6 194,89

0,00

0,00

6 194,89

Casa do Terreiro do Poço

23

13 500,00

3 812,00

3 812,00

28,24%

3 812,00

0,00

0,00

3 812,00

Herdade da Cortesia

24

15 000,00

7 882,36

7 882,36

52,55%

0,00

7 882,35

0,00

7 882,35

Casas de Juromenha

25

11 800,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Heranças do Alentejo

26

10 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Monte do Zambujeiro

27

7 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

SAL

28

15 000,00

5 111,79

5 111,79

34,08%

1 750,55

3 330,44

0,00

5 080,99

Around Parallel

29

7 670,00

980,44

980,44

12,78%

832,78

0,00

147,66

832,78

Monte do Giestal

30

8 900,00

8 506,94

8 506,94

95,58%

7 466,94

0,00

1 200,00

7 466,94

Argon Travel

31

15 000,00

12 035,28

12 035,28

80,24%

9 358,59

758,03

1 778,13

10 116,62

Acústica Suave

32

15 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

João Portugal Ramos

33

7 052,55

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Monte Alto

34

7 400,00

1 904,20

1 904,20

25,73%

1 904,20

0,00

0,00

1 904,20

Troiaresort

35

15 000,00

20 851,41

15 000,00

100,00%

15 000,00

0,00

1 692,86

15 000,00

Landescape Walks

36

1 100,00

470,00

470,00

42,73%

470,00

0,00

0,00

470,00

Zmar

37

15 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

AqualuzTroia

38

10 800,00

17 043,48

10 800,00

100,00%

10 800,00

0,00

0,00

10 800,00

M'Ar de Ar Aqueduto

39

15 000,00

12 091,59

12 091,59

80,61%

8 156,24

0,00

3 935,25

8 156,24

M'Ar de Ar Muralhas

40

14 500,00

6 219,42

6 219,42

42,89%

6 100,08

0,00

0,00

6 100,08

Hotel Solar dos Lilases

41

9 300,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

564 371,55

369 224,94

336 087,24

276 181,30

39 418,62

11 464,77

315 599,92
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III
CONTA DE GERÊNCIA
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

O Resultado Liquido Positivo, apurado no final deste ano, é de 36.536,82 €, contribuindo
dessa forma 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 85% do total de gastos e tendo subido 8% em relação ao ano
anterior. Os restantes gastos são compostos pelos gastos com o pessoal, com cerca de
11%, e a rúbrica de outros gastos e perdas, representando cerca de 4%.
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 77% 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 2016 quase um milhão de euros.
Numa análise comparativa com o ano anterior, registamos uma ligeira redução nesses
réditos relativos aos subsídios recebidos. O ano de 2016 fica marcado pelo
encerramento dos programas SIQI que se encontravam pendentes há vários anos e que
originaram, pela regularização dos valores devedores que se encontravam pendentes
na contabilidade e pelo recebimento de verbas inferiores ao que tinha sido previsto
inicialmente,

uma

redução

considerável

dos

resultados

transitados

e,

consequentemente, dos fundos patrimoniais da associação em cerca de seiscentos mil
euros.
Ainda ao nível dos rendimentos, num segundo plano, destacam-se os “Outros
Rendimentos e Ganhos”, que contemplam, nomeadamente, os montantes relativos às
quotizações dos sócios e às participações protocoladas com estes, outros terceiros e
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clientes, no âmbito de participações em ações de promoção turística. Esta rúbrica
representa cerca de 22% do total dos rendimentos.
Ao nível dos indicadores financeiros, salientamos a solvabilidade e a autonomia
financeira que apresentam valores idênticos consideravelmente inferiores ao ano
anterior por força do encerramento dos programas SIQI referidos anteriormente.

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 2016 o valor de 17,91% contra 83,48% 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 15,19% contra 45,50% do ano anterior.
Os Fundos Patrimoniais são constituídos pelos resultados transitados e por reservas.
O total de fundos patrimoniais apresentou uma redução considerável de 2015 para 2016
sendo reflexo do encerramento dos programas SIQI que se encontravam pendentes há
vários anos, conforme referido anteriormente.

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 2016, no montante de 36.536,82 €,
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,
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no 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.
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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.

a) No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC – ESNL.
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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
2016 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2015;

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 NCRF-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, encontrandose 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.
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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.
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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.
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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:
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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
Fundo de Maneio

Conta
112

Total de caixa
Descrição

Montante

Observações

39,98
39,98

Conta

Montante

CGD

1211

127.077,33

CGD

1212

1.032,04

CGD

1213

0,00

Santander Totta

1214

4.422,59

C.C.A.

1215

7.454,48

CGD

1216

2.287,36

CGD

1217

38,41

Total de depósitos bancários

Observações

142.312,21
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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
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

31/12/2015

Adições

2.329,80
16.674,30

31/12/2016
2.329,80

449,00

1.920,00

17.123,30
1.920,00

Ativo fixo tangível bruto

20.924,10

449,00

21.373,10

Depreciações acumuladas

20.177,25

896,50

21.073,75

20.177,25

896,50

21.073,75

746,85

-447,50

299,35

Perdas por imparidade e reversões acumuladas
Depreciações acumuladas
Ativo fixo tangível líquido

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 2016 e 2015, apresenta a seguinte
decomposição:
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Rubricas

31/12/2016

31/12/2015

Prestações de Serviços

13.449,40

8.358,76

Subsídios à exploração

981.396,92

1.066.965,60

Outros rendimentos e ganhos

273.044,68

258.029,89

1.267.891,00

1.333.354,25

TOTAL

O rédito registado na conta de serviços resulta do serviço prestado a um associado no âmbito de ações
de divulgação específicas. Neste caso, no âmbito da Rede de Percursos em Natureza no Alto Alentejo |
Internacionalização do projeto Alentejo Feel Nature.
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.
Para além do Plano de Promoção Externa do Alentejo, contratualizado com o Turismo de Portugal e no
qual se inscrevem os Planos de Comercialização de Vendas, desenvolvidos pelos Associados, sobre os
quais se detalha no texto do Relatório de Gerência, estavam também inscritos no orçamento de 2016 os
seguintes subplanos apresentados no âmbito do Compete 2020 e Alentejo 2020 / Portugal 2020 /
FEDER:
a) POCI – Reforçar o Posicionamento do Alentejo no Mercado Internacional;
b) SIAC – Diferenciar e fortalecer a competitividade do Alentejo como um destino turístico;
c) SIAC – Internacionalização do Alentejo, Centro e Porto e Norte de Portugal;
Relativamente ao projeto “Reforçar o Posicionamento do Alentejo no Mercado Internacional” foi
apresentado julho de 2016 um pedido de pagamento que obteve uma análise de elegibilidade total de
85.814,11€ a que correspondeu um recebimento de 44.571,60€. Já em janeiro de 2017 foi apresentado
novo pedido de pagamento, que totalizou um investimento elegível global de 113.515,29€ a que se
somaram despesas com pessoal elegíveis de 18.845,40€. O recebimento correspondente a este pedido
de pagamento já foi registado em março de 2017.
No projeto “Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do Alentejo como um Destino Turístico” foi
apresentado em julho de 2016 um pedido de pagamento no montante global de 107.997,79€ a que
correspondeu um incentivo de 91.798,12€. Em dezembro de 2016 foi apresentado novo pedido de
pagamento no montante de 70.930,83€, relativamente ao qual foi recebida, já em janeiro de 2017, a
comparticipação de 60.291,21€. Ainda em 2016 foram executadas despesas no montante de 53.456,17€
a apresentar em pedido de pagamento em 2017. Serão também imputados a este projeto, relativamente
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ao ano de 2016, custos com pessoal no montante de 64.750,46€ relativamente aos quais é expectável
uma comparticipação de 55.037,89€.
Como o projeto “Internacionalização do Alentejo, Centro e Porto e Norte de Portugal”, que tinha um
orçamento de 331.891,33€, não obteve parecer de aprovação, não foi executada qualquer despesa
nesse enquadramento.
Já durante o ano de 2016 foram apresentadas três novas candidaturas a avisos do SIAC: “Promoção e
Internacionalização dos Equipamentos e Recursos Culturais de Évora e do Alentejo”, em parceria com a
Entidade Regional de Turismo do Alentejo”; “Promoção Externa da Rota Vicentina e Diversificação dos
Respetivos Mercados”, em parceria com a Rota Vicentina; “Internacionalização do Turismo Rural
Alentejano”, em parceria com a Associação Heranças do Alentejo.
O último projeto conheceu um parecer desfavorável numa primeira fase, o que, após contestação, foi
invertido. Este projeto terá o início da sua execução em 2017.
Os dois restantes projetos, em parceria com a Turismo do Alentejo – ERT e Associação Rota Vicentina,
foram ainda aprovados em 2016. Apesar de não terem sido executadas despesas com fornecimentos e
serviços externos, os trabalhos de preparação permitirão a imputação de despesas com pessoal, algo
que será feito durante 2017. Serão assim apresentadas, no enquadramento do projeto “Promoção e
Internacionalização dos Equipamentos e Recursos Culturais de Évora e do Alentejo”, 2.273,91€ de
despesas com pessoal, das quais se espera que resulte a comparticipação de 1.932,82€. Do projeto
“Promoção Externa da Rota Vicentina e Diversificação dos Respetivos Mercados”, serão apresentadas
relativamente ao ano de 2016 despesas com pessoal no montante de 559,25€ das quais se espera uma
comparticipação de 475,36€.
Foi ainda apresentado no âmbito do REGFIN, uma candidatura relativa ao evento realizado em Tróia –
“Trojan Horse Was a Unicorn” – que obteve um financiamento atribuído pelo Turismo de Portugal no
montante de 100.000€.
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.
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8– INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras
contas a receber e a pagar
31/12/2016
Descrição

Corrente

Não corrente

31/12/2015
Total

Corrente

Não corrente

Total

Ativos:
Clientes

300.367,96

300.367,96

274.430,08

274.430,08

Outros créditos a receber

182.571,84

182.571,84

912.621,89

912.621,89

Imparidades de clientes

-87.206,79

-87.206,79

-87.206,79

-87.206,79

Total do Ativo

395.733,01

395.733,01 1.099.845,18

0,00 1.099.845,18

0,00

Passivos:
Fornecedores

286.618,43

286.618,43

132.446,03

132.446,03

Outras dívidas a pagar

253.989,53

253.989,53

203.307,15

203.307,15

Total do Passivo

540.607,96

0,00

540.607,96

335.753,18

0,00

335.753,18

-144.874,95

0,00

-144.874,95

764.092,00

0,00

764.092,00

Total liquido

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 €.
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.
Estado e outros entes públicos
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte
decomposição:
31/12/2016
Corrente

Não corrente

31/12/2015
Total

Corrente

Não corrente

Total

Estado e outros entes públicos
Passivos
Retenção de impostos sobre rendimentos
Imposto sobre o valor acrescentado

2.569,75

2.569,75

4.588,25

4.588,25

11.793,47

11.793,47

15.010,04

15.010,04

3.890,76

3.890,76

3.537,47

3.537,47

18.253,98

18.253,98

23.135,76

23.135,76

Outros impostos
Contribuições para a segurança social
Tributos das autarquias locais
Outras tributações
Total

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 2016 e 2015 a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:
31/12/2016
Corrente

31/12/2015

Não corrente

Total

Corrente

Não corrente

Total

Diferimentos
Ativos
Gastos a reconhecer

118.548,31

118.548,31

90.083,69

90.083,69

Total

118.548,31

0,00 118.548,31

90.083,69

Rendimentos a reconhecer

0,00

0,00

464.104,79

464.104,79

Total

0,00

0,00

464.104,79

0,00 464.104,79

0,00

90.083,69

Passivos

0,00
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Os gastos a reconhecer resultam de faturas contabilizadas em 2016 mas cujos gastos deverão ser alvo
de comparticipação financeira, no âmbito dos contratos realizados com o AICEP, com o Turismo de
Portugal e com a CCDRA, e não o foram durante o ano 2016.
Caixa e Depósitos bancários
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte
decomposição:
31/12/2016
Caixa e depósitos bancários

31/12/2015

142.352,19

372.371,51

39,98

100,75

142.312,21

372.270,76

142.352,19

372.371,51

Ativos
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total

Fundos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de fundos patrimoniais apresentava a seguinte
decomposição:
31/12/2016 31/12/2015
Fundos Patrimoniais
Reservas legais

33.851,24

33.851,24

Outras reservas
Resultados transitados

29.682,86 592.400,66

Outras variações nos fundos patrimoniais
Total

63.534,10 626.251,90

A variação de elevado montante ocorrida na rubrica de resultados transitados decorre do encerramento
dos programas SIQI, de várias anos, que estavam pendentes e que foram encerrados no decorrer do
ano de 2016, tendo sido recebidas verbas inferiores ao valor estimado.
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9 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes
montantes em resultados, na rubrica de Gastos com pessoal:
31/12/2016

31/12/2015

Remuneração dos Órgãos Sociais e Diretor. Executivo.

64.845,46

55.168,02

Remuneração ao pessoal

49.154,04

107.004,46

Encargos s/ remunerações

17.228,46

30.828,17

1.210,33

2.135,66

343,00

690,99

132.781,29

195.827,30

Seg. ac. de trabalho
Outros gastos com pessoal

TOTAL

10 – ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES
Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas demonstrações
financeiras a 31 de dezembro de 2016.
As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2016 foram aprovadas em
reunião da Direção a 29 de março de 2017.
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BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
EXERCÍCIOS

Activo

Notas

2016

2015

31/dez/2016

31/dez/2015

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

6

Outros investimentos financeiros
Total do activo não corrente

299,35

746,85

2.000,00

2.000,00

2.299,35

2.746,85

Activo corrente
Créditos a receber

8

213.161,17

187.223,29

Outros activos correntes

8

182.571,84

912.621,89

Diferimentos

8

118.548,31

90.083,69

4/8

142.352,19

372.371,51

Total do activo corrente

656.633,51

1.562.300,38

Total do activo

658.932,86

1.565.047,23

Caixa e depósitos bancários

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos Patrimoniais
Reservas legais

8

33.851,24

33.851,24

Resultados transitados

8

29.682,86

592.400,66

36.536,82

85.801,60

100.070,92

712.053,50

Resultado liquido do periodo
Total do fundo de capital
Passivo
Passivo corrente
Fornecedores

8

286.618,43

132.446,03

Estado e outros entes públicos

8

18.253,98

23.135,76

62.455,31

30.000,00

Financiamentos obtidos
Diferimentos

8

0,00

464.104,79

Outras dívidas a pagar

8

191.534,22

203.307,15

Total do passivo

558.861,94

852.993,73

Total do capital próprio e do passivo

658.932,86

1.565.047,23

Grândola, 20 de Março de 2017
O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556)

A Direcção
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS NO PERIODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

EXERCÍCIOS
2016

Rendimentos e Gastos

2015

Notas

Vendas e serviços prestados

7

13.449,40

8.358,76

Subsídios, doações e legados à exploração

7

981.396,92

1.066.965,60

-1.049.718,13

-942.292,62

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

9

-132.781,29

-199.979,06

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

8

0,00

-17.500,00

Outros rendimentos

7

273.044,68

258.029,89

-47.567,16

-81.938,60

37.824,42

91.643,97

-896,50

-769,51

36.927,92

90.874,46

-391,10

-5.072,86

36.536,82

85.801,60

0,00

0,00

36.536,82

85.801,60

Outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

6

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

Grândola, 20 de Março de 2017

O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556)

A Direcção
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA NO PERIODO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016

Exercícios
2016

2015

Notas

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO
Recebimentos de Clientes e Utentes

8

197.234,34

404.958,22

Pagamentos a Fornecedores

8

-792.408,61

-1.007.583,22

Pagamentos ao Pessoal

9

-178.066,00

-182.386,03

-773.240,27

-785.011,03

973.459,42

1.256.038,22

-399.952,86

-221.153,36

-199.733,71

249.873,83

20.000,00

130.000,00

20.000,00

130.000,00

Financiamentos obtidos

-50.000,00

-150.000,00

Juros e gastos similares

-285,61

-1.955,51

Subtotal

-50.285,61

-151.955,51

Fluxo das actividades de financiamento (3)

-30.285,61

-21.955,51

-230.019,32

227.918,32

Fluxo gerado pelas operações
Recebimento do imposto sobre o rendimento
Pagamento do imposto sobre o rendimento
Recebimentos operacionais - subsídios
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Subtotal
Pagamentos respeitantes a:

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeitos das diferenças de câmbio

0,00

0,00
144.453,19
372.371,51

Caixa e seus equivalentes no início do período

4/8

372.371,51

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4/8

142.352,19

Grândola, 20 de Março de 2017
O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556)

A Direcção
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