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I – ENQUADRAMENTO
INTRODUÇÃO
2018 foi o encerramento de mais um ciclo da
contratualização da promoção turística externa
de Portugal e das suas marcas regionais, que se
iniciou com um enquadramento estratégico especifico, materializado no documento “TURISMO
2020 - CINCO PRINCÍPIOS PARA UMA AMBIÇÃO” e se concluiu com um outro, diferente mas
respeitando o anterior, designado por “ESTRATÉGIA TURISMO 2027”, razão pela qual gostaríamos de aqui relatar não só o ano de 2018 de
per se, mas dedicar igualmente a nossa atenção
a todo o ciclo e aos impactes daí resultantes na
atividade turística na escala regional.
Foram três anos de crescimento e qualificação
da oferta, de aprofundamento do conhecimento, com a imergência de novas ferramentas à
decisão, com especial destaque para o Travel
BI e para tudo quanto este significa em termos
de produção e disseminação do saber, de novos
instrumentos de valorização dos territórios e das
pessoas, guindando o turismo a um dos principais
esteios das exportações e da economia nacional.
Um tempo que se aproveitou para aperfeiçoar
o modelo, introduzindo anualmente e em sede
dos contratos orientações estratégicas cada vez
mais focadas e precisas, melhorando a interação
entre os níveis nacional e regionais, bem como
entre estes e garantindo aos Planos de Promoção
e Comercialização uma dimensão dinâmica, para

que fossem capazes de acolher as ações que os
contextos específicos de cada mercado exigiam.
Três anos durante os quais imergiram novas realidades turísticas nos destinos, novas motivações
nos clientes e novas oportunidades nos mercados.
Todo o sector passou a olhar de outra forma para
os produtos de nicho e a saber valorar essa outra
realidade enquanto vetor de combate à sazonalidade, garantia da equidade territorial, de sustentabilidade e de maior diferenciação e competitividade. O Alentejo viu reconhecido como orientação
estratégica definida para o país o que já vinha fazendo e que sustenta provados resultados.
Foram igualmente três anos de crescimento da
procura, seja em volume, seja em valor, provando que “Alentejo” é já uma referência concreta e
plena de conteúdos em determinados mercados,
subindo na demanda dos Portugueses ainda mais
na dos estrangeiros.
A título de exemplo, permitam que coloquemos
em evidência o comportamento do principal mercado externo para o Alentejo, a Espanha, que encerrou o ciclo anterior da contratualização com
mais de 100.000 noites nos empreendimentos
turísticos (sem TR, TH, PC, AL e PJ), o número
mais elevado de sempre e construído ao longo
de décadas, para 3 anos depois se situar em mais
de 155.000.
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Numa dimensão mais ampla, entendemos ser
oportuno destacar que encerrámos 2015, último
ano do ciclo anterior, com 501.800 dormidas de
estrangeiros (Sem TR, TH, PC, AL e PJ), número muito distante das duas centenas registadas no início
da contratualização da promoção turística externa,
tendo encerrado 2018 e esse outro ciclo trianual
com 683.800 dormidas, o que significa termos ficado 0,5% acima do objetivo previsto para o ano,
ou seja, 7,7% em vez dos previstos 7,2%.
Esta informação factual e a sua transversalidade face aos principais mercados contribui para
a avaliação positiva que fazemos ao modelo
da contratualização turística externa e à efetiva
coordenação entre as políticas e investimentos
empresariais e públicos.
Não obstante os resultados positivos alcançados,
devemos ser claros face às dificuldades que fomos chamados a enfrentar durante o ano findo.
O atraso na obtenção dos financiamentos comunitários dos programas encerrados ou em execução, a que se juntou o atraso das transferências
do Turismo de Portugal e a confusão estabelecida
em torno das transferências provenientes da ERT,
por alteração de procedimentos que não nos foi
comunicada, contribuíram para uma situação de
permanente falta de tesouraria, que muito afetou
a prestação dos serviços da Agência.
Cumulativamente alguns dos projetos financiados, como o Projeto Conjunto Internacionalização do Alentejo, com os atrasos verificados nos
pagamentos que tiveram fortes repercussões na
relação entre a Agência e alguns dos seus associados, nem sempre resolvida com sucesso, ou o

Promoção e Internacionalização dos Equipamentos e Recursos Culturais de Évora e do Alentejo,
que obrigou a um acerto profundo no trabalho
inicialmente planeado com a ERT, a tardia aprovação da Promoção Turística Internacional dos
Produtos de Nicho do Alto Alentejo, a menor dinâmica conhecida no GO2MÉRTOLA, o desmembramento da parceria que sustentava o Portugal
– An Outdoor Destination, por iniciativa unilateral da ARPT Porto e Norte e o atraso na apreciação do projeto conjunto Euroace, que à presente
data é já superior a meio ano, foram obstáculos
surgidos ao longo do ano, que muito exigiram da
Agência e da sua equipa.
Felizmente outros, como a Internacionalização do
Potencial dos Recursos Naturais do Alentejo e do
Sudoeste Alentejano para o Turismo Ativo, promovido em parceria com a Rota Vicentina, a Internacionalização do Turismo Rural do Alentejo, com
a Associação Heranças do Alentejo e o Plano de
Desenvolvimento da Marca Alentejo, em parceria
com a ERT, conheceram uma execução sem sobressaltos e apenas alguns ajustes de calendário.
A ATIVIDADE DOS EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E DOS MERCADOS
Num registo diferente e em termos de balanço
global do ano, partilhamos aqui que em 2018
os empreendimentos turísticos (sem TR, TH, PC,
AL e PJ) contribuíram para a economia regional
com proveitos diretos na casa dos 106.500.000
€, ou seja, mais de 5,2 % acima do ano anterior,
registaram mais 9,6% de hóspedes estrangeiros,
que dormiram mais 7,7% de noites do que no
ano precedente. Olhando para a relação mercado
interno/mercado externo, constata-se que, tendo

5

ambos subido, passaram a representar respetivamente cerca de 63% e 37%.
O Quadro 1, que em baixo publicamos, é bem ilustrativo de como têm evoluído os mercados interno e
externo desde o ano de constituição da ARPT Alentejo, contribuindo para a duplicação da atividade em
termos globais e para o quase triplicar do número de dormidas de estrangeiros.
QUADRO 1
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DORMIDAS 2004/17
MERCADO EXTERNO E INTERNO
Ano

M. Interno

M. Externo

Total

2004

737 105

255 911

993 016

2005

694 629

244 641

939 270

2006

714 555

263 937

978 492

2007

823 729

265 840

1 098 569

2008

794 124

291 549

1 085 673

2009

873 684

266 631

1 104 315

2010

897 966

274 592

1 172 558

2011

913 753

329 899

1 243 652

2012

794 152

355 195

1 149 347

2013

771 100

368 200

1 139 300

2014

865 000

440 400

1 305 500

2015

937 400

492 800

1 430 200

2016

1 043 100

541 300

1 584 400

2017

1.142.300

627.000

1.769.300

2018

1.180.600

683.800

1.864.400

Analisando o intervalo decorrido entre o momento da constituição da Agência e o ano findo, poderemos ver
como a atividade dos empreendimentos turísticos (Sem TR, TH, AL, PC e PJ) assume agora valores bem distintos:
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QUADRO 2
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DORMIDAS 2004 - 2018
MERCADO EXTERNO E INTERNO

Por outro lado, a hierarquia dos mais importantes mercados para este destino conheceu algumas interessantes alterações e, não obstante a leitura mais atenta que deles faremos, um por um, mais adiante, devemos destacar que, como o comprova o quadro em baixo, durante o clico que se findou novos marcados
entraram no TOP 10, com expressões muito significativas:
QUADRO 3
10 MERCADOS PRIORITÁRIOS PARA O ALENTEJO – 2018
Mercado

Dormidas totais

% evolução

1º

ESPANHA

155.539

12,3%

2º

BRASIL

69.103

14,5%

3º

FRANÇA

67.902

-13,7%

4º

EUA

54.995

22,8%

5º

ALEMANHA

54.423

14,9%

6º

BENELUX

51.891

9,42%

7º

REINO UNIDO

41.310

1,2%

8º

CHINA

31.O24

33,7%

9º

ITÁLIA

26.235

9,8%

10º

CANADÁ

19.774

6,7%

Permitam que sublinhemos o crescimento constante do Brasil e dos USA, que agora assumem respetivamente a 2ª e 4ª posições, quando antes eram 5º e 7º e as novas entradas dos mercados da China e
Canadá.
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É inegável o contributo que o mercado de Espanha empresta a esta situação de crescimento,
tendo atingido o valor absoluto mais alto de sempre (155.539 dormidas), mas também deveremos
reconhecer que a dependência deste mercado
mais uma vez decresceu, tendo perdido praticamente 1% de quota de mercado.

Interessante continua a ser o comportamento
dos mercados do Brasil e USA, que vêm crescer a
sua importância para o Alentejo, não só pela sua
expressão absoluta, como também pela distribuição ao longo do ano:

QUADRO 4
DORMIDAS POR MERCADOS E POR MÊS
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Espanha e França são os que mais contribuem
para o acentuar da sazonalidade, enquanto todos
os outros têm uma distribuição mais equilibrada
durante todo o ano, sublinhando-se o facto de
EUA, BENELUX, RU e Brasil terem um comportamento inverso aos primeiros.
2018 COMMUNICATION PERFORMANCE
Importa considerar alguns fatores para uma melhor leitura dos quadros e da performance da cobertura mediática do destino Alentejo.

Em primeiro lugar, muitos dos resultados verificados em 2018 são resultado de ações que decorreram em 2017. Ou seja, existe um intervalo
temporal entre a altura da visita de um jornalista
e a publicação do resultado.
Em segundo, 2018 foi um ano de aposta forte
em publicações de nicho, com fortes comunidades alinhadas por interesses específicos como
seja o Walking, o Cycling, o Bird Watching, o Surf,
a Gastronomia, em alinhamento com o Plano de
Marketing de 2018 que apontava para uma forte

aposta nestes Produtos Estratégicos do Alentejo. Estes Media de nicho têm audiências mais reduzidas, mas
mais fiéis. Apesar disso registou-se um crescimento do AVE (Advertising Value Equivalency) na ordem dos 22%.

Finalmente, para uma melhor leitura dos quadros, é importante sublinhar que a monitorização é feita a
dez mercados internacionais considerados relevantes, do qual foi excluída a Bélgica, onde a ARPT Alentejo teve uma atividade intensa ao nível de press trips.
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A monitorização da Cision, empresa de clipping
internacional contratada pelo Turismo de Portugal,
não analisa os resultados resultantes da atividade
dos bloguers e influenciadores digitais. Ora estes
foram uma presença forte no Alentejo ao longo de
todo o ano passado, em linha com as tendências
internacionais de marketing do território.
Não obstante, em 2018 foram realizadas 164

press trips, um crescimento de mais de 16% face
a período homólogo de 2017. No topo dos artigos com o retorno de AVE mais elevado estão,
sem surpresa, duas publicações oriundas da China: Baidu.com (1,798 milhões de euros) e Sohu.
com (1,219 milhões de euros). Destaque também
para a visita de publicações de referência como
o El Pais, a National Geographic Traveler, o The
Guardian, entre outros.

cialmente no facebook, foi desde o início utilizar
uma única página para cada um dos mercados,
segmentando a comunicação por idiomas e localização geográfica. No ano passado comunicámos
em português do Brasil, francês, alemão, espanhol
e flamengo. Para cada mercado foi criado um plano
de conteúdos elaborado por nativos e que tem em
conta os feriados, dias mais importantes e especificidades de cada um. Desta forma pretendeu-se
potenciar os resultados e aumentar a interação.
Ao nível do Instagram seguimos com uma comunicação multicanal, utilizando duas contas de Instagram – Espanha e Brasil. No último caso contamos
no final de 2018 com 33 mil seguidores, 60% dos
quais com idades entre os 25 e os 54 anos.

PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS
Em 2018 foi aumentado o investimento nas redes
sociais, sendo utilizadas como uma ferramenta de
promoção do destino Alentejo, bem como de sugestão de atividades, especialmente as ligadas com o
programa de eventos 365 Alentejo – Ribatejo.
No final do ano a página oficial de Facebook tinha
cerca de 245 mil seguidores, 39% dos quais tem
entre 45 e 64 anos. A grande maioria dos seguidores está localizada no Brasil, especialmente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, logo seguidos de Espanha, Portugal, Benelux,
Alemanha e França. O período de maior interação
foi conseguido durante o mês de dezembro, ao
que julgamos saber, também motivado pela aproximação da época de férias dos seguidores.
A política de comunicação nas redes sociais, espe-

Na maioria dos mercados foram realizadas campanhas de publicidade online com o objetivo de
gerar mais seguidores, promover eventos específicos e aumentar a interação.
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II – INTERVENÇÃO POR
MERCADOS
ESPANHA
Tal como já o referimos, Espanha atinge os valores mais elevados de sempre, sendo o Alentejo
uma referência cada vez mais conhecida no país
vizinho, sobretudo graças à exposição mediática
que temos conseguido.
A este destino e neste mercado associam-se valores como a preservação da paisagem, a qualidade da gastronomia, dos vinhos e da oferta de
alojamento, os locais idílicos e exclusivos.

Para além disso e ainda que não esteja para já disponível a sua avaliação final, reconhecemos a importância que o programa “Calendário de Eventos
365” assumiu, quer seja na atração de jornalistas,
como se pode constatar na listagem de press trips
realizadas, sendo que uma significativa parte delas
foi conseguida nas apresentações de eventos que
se realizaram em Espanha, quer pela posterior vinda de mais turistas ao território.

QUADRO 5
DORMIDAS ESPANHA 2004/18

Pese embora o aumento das dormidas em termos globais, devemos reconhecer que a procura dos Espanhóis é praticamente coincidente com a dos nacionais, concentrando-se em épocas muito específicas,
como sejam a Semana Santa e o mês de Agosto, contribuindo para o acentuar da sazonalidade.
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Em 2018 e fruto das condições climatéricas particularmente favoráveis que se fizeram sentir no Outono,
assistimos ainda a um prolongar da procura até bem perto dos feriados de Dezembro.
QUADRO 6
SAZONALIDADE ESPANHA 2014/18

AÇÕES COM IMPRENSA
Press Trip Viajar
Visita de jornalistas da revista espanhola Viajar
que visitaram localidades como Elvas, Marvão e
Monsaraz, centrando a sua reportagem em torno
de castelos medievais.
Press Trip Discopolis
Apoio a visita do jornalista José Miguel López,
da Rádio Nacional 3 de Espanha, que veio gravar
um episodio do seu programa Discopolis a Elvas.
Este convite surgiu no âmbito do Festival Terras
Sem Sombra.
Press Trip El Pais
Visita do jornalista Juan Pelegrin para o suplemento do El Pais, Buena Vida, centrada nos temas do enoturismo e sustentabilidade. O jorna-

lista teve oportunidade de visitar produtores de
cortiça, alguns enoturismos e projectos no território ligados com a sustentabilidade.
Press Trip Mochileros TV
Visita de um conjunto de bloguers ligados à
temática das viagens - Un Blog de Palo, Palabras
de Viaje, Vacaciona2 e Nada Incluido -, tendo
passado por locais como Alpalhão, Marvão, Elvas,
Estremoz, Monsaraz e Beja. O objetivo foi o de
criar conteúdos digitais ligados com o património
cultural e atividades outdoor.
Press Trip Scherzo
Apoio à visita do jornalista Justo Romero da revista especializada Scherzo no âmbito das iniciativas de promoção do Festival Internacional de
Música de Marvão.
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Press Trip Mundoclasico.com
Apoio à visita da jornalista Teresa Cascudo García-Villaraco do mundoclasico.com no âmbito das
iniciativas de promoção do Festival Internacional
de Música de Marvão.
Press Trip - Rádio Capital, Gastrostyle, RestaurantHotelBar
No contexto da ViniReguengos organizámos a
visita dos jornalistas Segundo Lopez e Daniel Lopez, numa viagem que se centrou nas festas de
Reguengos de Monsaraz e no potencial do enoturismo da região.
1.1.8 Press Trip Diario de Teruel

Promoção Online Feriados
De forma a aumentar a visibilidade do destino
Alentejo e a aumentar as vendas para o destino foi realizada uma campanha online (Google
Adwords) centrada nos feriados de Espanha.
Apresentação FIMM Madrid
No âmbito das iniciativas de promoção do Festival Internacional de Música de Marvão foi organizada uma apresentação na La Quinta de Mahler,
em Madrid. O evento contou com a atuação de
um quarteto musical da Orquestra Sinfónica de
Madrid, tendo assegurado a presença de mais de
100 participantes, por entre jornalistas e influenciadores culturais.

Visita da jornalista Mari Cruz Aguilar Oliveros, do
Diariod e Teruel, no âmbito do último concerto
do Festival Terras Sem Sombra, em Santiago do
Cacém. O objectivo foi o de dar a conhecer não
só o festival como o território.
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Press Trip Cinco Dias
Inserido no Alpalhão Walking Festival foi organizada a viagem do jornalista Javier Mansilla, do
jornal Cinco Dias, para reportagem sobre a iniciativa, o território de Marvão e Portalegre, bem
como o Alentejo Feel Nature.
Promoção Programa 365 Alentejo
No âmbito das iniciativas de promoção do programa de eventos 365 Alentejo – Ribatejo foi
realizada uma campanha de publicidade online
através de Google Adword e das Redes Sociais
(Facebook) de forma a gerar visibilidade a iniciativas selecionadas.

Apresentação FTSS Sevilha
No âmbito das iniciativas de promoção do Festival Terras Sem Sombra foi organizada uma apresentação no Consulado de Portugal em Sevilha,
que contou com cerca de 80 participantes (jornalistas e influenciadores).
Notas de Imprensa
Elaboração de notas de imprensa em espanhol
e difundidas a nível nacional com as seguintes

temáticas: Alentejo – destino convidado do Enoturismo na Fitur (Janeiro), Começa Festival Terras Sem Sombra (Fevereiro), Destino Primavera
(Março), Alentejo apresenta FIMM em Madrid
(Abril), Rota Gastronómica pelo Alentejo (Abril),
Uma escapada à costa alentejana: planos para
crianças, amigos e casais (Maio), Festival Alentejo
Food & Soul (Maio), Conjunto de clarinetes espanhol presente no FTSS (Maio), Troia e Comporta
o Alentejo mais eco-chique (junho), Arquitectura
premiada no Alentejo (Junho), Rota pelo Alentejo
mais tradicional (Julho), Verão na Costa Alentejana (Agosto), Novidades de Outono (Setembro),
Évora – Património da Humanidade (Outubro),
Museus no Alentejo (Novembro), As melhores
ofertas hoteleiras no Natal (Dezembro), Razões
para planear uma viagem ao Alentejo em 2019
(Dezembro)
Ações com Agentes do Setor:
Candidatura TUREUROACE ao INTERREG
No quadro da parceria estabelecida no seio da
euroregião EUROACE, que congrega as regiões
do Alentejo e do Centro, em Portugal, bem como
a Extremadura Espanhola, para a definição e
prosseguimento de um plano de promoção conjunto em mercados de long hal foram estudadas
as linhas de financiamento disponibilizadas pela
CE para projetos desta natureza, tendo-se deliberado apresentar candidatura à iniciativa INTERREG/POCTEP.
Em simultâneo foi deliberada a participação conjunta nas ações de promoção organizadas pela
ETC e ETOA, no âmbito do ano Europa/China,
bem como nas promovidas para os mercados da
China e Estados Unidos.

Com esse enquadramento verificou-se a participação conjunta nos workshops realizados por
ocasião do WTM (2017), ITB Berlim (2018) e ITB
Shangai (2018), bem como nos seminários que
ocorreram nas mesmas datas.

Campanhas com Operadores
Depois de terem sido realizadas campanhas cooperadas com Logitravel, My Way, Rumbo, Atrapalo e Travel Tool em 2017, o primeiro semestre
de 2018 foi dedicado à avaliação dos resultados
dessas campanhas, tendo-se realizado no segundo semestre ações de cooperação com os que
permitiram alcançar resultados mais relevantes.
Foi também elaborada uma candidatura conjunta
com a Junta da Extremadura – Direção General
de Turismo, ARPT Centro de Portugal e Alentejo
para a promoção das três regiões como um só
destino em mercados de long haul, como China
e EUA.
Apresentação do TUREUROACE em Bruxelas
Apresentação do projeto TUREUROACE em Bruxelas, que teve lugar no dia 7 de novembro na
Embaixada de Espanha e se dirigiu aos elementos dos dois países presentes na Comissão Europeia e Parlamento Europeu, Diretores de Serviços
da Comissão e Imprensa.
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Prémio Concurso de Escapada Rural
Fam trip organizada em parceria com a Equipa
do Turismo de Portugal em Madrid e pela revista
espanhola Escapada Rural.

Portugal a Sr.ª Secretária de Estado do Turismo.
As provas de vinhos do Alentejo tiveram lugar no
stand Alentejo no espaço “La Fiesta del Enoturismo”.

Visita de influencer de Espanha
Arturo Crosby, Professor Doutor da Universidade
Complotense de Madrid visitou o Alentejo entre
os dias 3 e 7 de dezembro. Os seus trabalhos
dentro da temática do turismo sustentável fazem
dele um influencer no sector. A sua visita teve
como foco unidades de turismo rural passando
pelo Quinta do Chocalinho, pelo Monte da Estrela, Herdade do Vau e Monte do Giestal.
FEIRAS
FITUR - “La Fiesta del Enoturismo:
Pela segunda vez a organização da FITUR dedicou uma pequena parte de um dos seus hall a
uma iniciativa de divulgação dos enoturismos a
nível mundial, numa ação em parceria com a Associação Espanhola de Enoturismo, tendo a presença do Alentejo assumido o estatuto de região
convidada.
Presentes estiveram Monte da Ravasqueira, Herdade de São Miguel, Rota dos Vinhos do Alentejo,
Herdade das Cortiçadas, Quinta do Quetzal, João
Portugal Ramos, Adega Mayor e Torre de Palma
Wine Hotel.
Para além da presença num dos hall da feira,
esta participação incluiu ainda uma conferência
internacional, com o tema “I CONFERENCIA INTERNACIONAL sobre EL FUTURO DEL ENOTURISMO”, na qual tomou parte em representação de

FITUR
Num espaço ampliado para o dobro do usual e
com duas mesas de trabalho, que serviram para as
reuniões da Agência e dos diferentes empresários
que integraram a missão empresarial, o Alentejo
esteve presente no stand de Portugal na FITUR.
Das reuniões havidas sublinhamos o facto de na
sua maioria não terem sido realizadas com operadores de Espanha, mas sim com operadores da
China, França e Escandinávia.
Esta edição da feira foi aproveitada para a apresentação pública do plano de promoção conjunto
Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura Espanhola, agrupados na euroregião EUROACE, ato
que contou com a participação do Presidente da
Junta da Extremadura, Ministro da Economia de
Portugal, Secretária de Estado do Turismo, Presidente e Vogais do Turismo de Portugal e dos Presidentes das ARPT’s do Alentejo e do Centro de
Portugal.
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Para além da presença do Alentejo enquanto
destino durante todos os dias do certame, verificou-se a presença das empresas Em Viagem e
My Camp com módulos de negócios durante os
dias reservados ao trade, bem como 8 módulos
ocupados por agentes económicos do Concelho
de Reguengos de Monsaraz, 3 por agentes do
Concelho de Castelo de Vide, 2 do Concelho do
Gavião e 2 empresas durante os dias abertos ao
público.
Foi ainda registada a presença dos seguintes
associados: Associação Baia de Setúbal, Associação Hotéis Rurais de Portugal, SAL, Heranças do
Alentejo, Off Course travel, ZMAR, Rainha Santa Isabel, Herdade dos Delgados, Gavião Nature
Village, Município de Castelo de Vide.

bito do Projeto Conjunto de Internacionalização
– POCI – Compete 2020 / Portugal 2020 / FEDER: Malhadinha Nova, Convento do Espinheiro,
Sublime Comporta, Herdade do Barrocal e o Torre
de Palma.
FEHISPOR 2018
A feira generalista aconteceu em Badajoz entre
os dias 15 e 18 de novembro. Estivemos presentes com stand próprio, no âmbito de uma participação global “Alentejo”.

Missão Empresarial integrada no Projeto Conjunto de Internacionalização POCI – Compete
2020 / Portugal 2020 / FEDER
Participaram da Missão a Madrid as seguintes
empresas: Ameira Marina, Pé No Monte, Évora
Hotel, M’ar de Ar Hotéis, Convento do Espinheiro,
Herdade dos Grous, Hotel Rural Santo António,
Holiday Lovers, Casa Terreiro do Poço, N1 Hostel, Herdade da Barbosa, Sado Arrábida, Alentejo
Marmoris Hotel & SPA.
FERIA IMEX - Andalucía – 6ª EDICIÓN
A feira dedicada ao segmento MI aconteceu nos
dias 10 e 11 de outubro. A ARPTA participou e
stand próprio e foi acompanhado pelo Évora Hotel.
Emotion - Barcelona
Feira focada no Turismo de luxo, que aconteceu
em Barcelona entre os dias 11 e 14 de novembro
e que contou com as seguintes empresas, no âm-
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FRANÇA
Tal como as alterações verificadas nas operações
que o Grupo Karavel, através da marca FRAM
(séries e Club Framissima em Troia), o fizeram
antever, o mercado Francês viu agravada a forte
quebra iniciada no ano anterior, que havia sido
de -6,6% e que passou para -13,7% em 2018.
Na base da reconfiguração dessas operações
esteve a retoma da procura relativamente aos
mercados do Magreb, mas também o modelo de
negócio progressivamente introduzido pelo operador, bem evidente pelo desmarcar de mais de 3

dezenas de grupos que estavam contratados para tours no Alentejo interior.
Será expectável que em 2019 esta situação se revele com maior acutilância, pois todas as operações que
implicavam garantias foram suspensas.
QUADRO 7
DORMIDAS FRANÇA 2014/18
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Não obstante a diminuição verificada, este mercado manteve a mesma distribuição temporal dos anos
anteriores, apresentado um pico de procura em Agosto, mas estando significativamente presente entre
Abril e o final de Setembro.
QUADRO 8
SAZONALIDADE FRANÇA 2014/18

AÇÕES COM IMPRENSA
Passatempo Rádio Alfa
Como resultado do aniversário da estação de rádio Alfa foi realizado um passatempo de divulgação do destino Alentejo e que contemplou os
vencedores com estadias de hotel na região.
Press Trip Revista Elle
Organização de viagem de jornalista da Revista
Elle, numa reportagem que passou por Évora,
Monsaraz, Portalegre, Marvão, Estremoz e Vila
Viçosa, num enfoque no touring cultural e paisagístico.
Press Trip Bohême/Version Femina
Apoio na visita de duas jornalistas para viagem
a várias localidades da região, promovendo o
touring e o turimso de natureza. Foram visitadas
locais como Mértola, Beja, Monsaraz, Mourão,
Évora e Comporta.
Press Trip Arte.Tv
Apoio à visita de equipa de produção do programa Invitation au Voyage para gravar um episódio no Alentejo, mais concretamente em Évora e
subordinado ao tema “A relação da história de
Portugal com a história da cortiça”.
Press Trip Easy Voyages
Organização de visita da chefe de redacção de
conhecido portal de viagens francês, Constance
Ballan, num programa que se centrou em Troia,
Comporta e a Lagoa de Melides.
Press Trip Marie Claire

Organização de viagem de jornalista da conhecida revista Marie Claire para elaboração e reportagem focada no segmento de luxo, tendo-se
focado em unidades hoteleiras de cinco estrelas
e serviços mais exclusivos que a região tem para
oferecer.
Press Trip – France 2
Organização da visita de equipa de produção do
canal France 2 que se deslocou ao Alentejo para
gravar programa sobre o destino, tendo visitado
locais como Portalegre, Marvão, Crato, Évora e
Monsaraz.
AÇÕES COM AGENTES DO SETOR
Concurso Rádio Alfa (visitas de familiarização
com agentes de viagem)
Três visitas de familiarização organizadas em parceria com a Rádio Alfa.
Negociação de colaboração com a rede de distribuição Selectur/Afat
Procurando o melhor posicionamento do Alentejo
na rede de distribuição independente Selectour/
Afat foram feitas várias reuniões com os respetivos responsáveis, podendo vir a realizar-se no
segundo semestre uma campanha de montras e
um roadshow.
Negociação de colaboração com “Comités de
Enterprise”
Foram realizadas várias reuniões com a organização “Salons CE France” procurando negociar
a presença do Alentejo em diferentes workshops
com “comités de enterprise”, não só do ponto
de vista financeiro, como também para otimizar
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a participação naqueles que são mais frequentados por comités que pretendem a realização de
férias em circuitos que percorram determinados
destinos e não se limitem a “séjour à la plage”.

parques temáticos, organizadores de espetáculos, transportadoras, equipamentos hoteleiros e
resorts, tour operadores e agências de viagens e
destinos turísticos.

Na sequência desse trabalho preparatório, a escolha recaiu sobre os seguintes workshops:

A presença do Alentejo foi materializada através
de uma parceria com a companhia aérea Aigle
Azur com a qual foi partilhado o espaço em cada
um dos eventos. Estes foram escolhidos devido à
existência de voos diretos para Portugal. Existe
uma série de outros salões similares por toda a
França, todos coordenados pela mesma estrutura
organizadora.

–– Lille 11/12 Setembro
–– Lyon 13/14 Setembro
–– Paris 18/19/20 Setembro
–– Nantes 27 e 28 Setembro
–– Marseille 18/19 Otubro.

Reuniões com comités de empresa:
O Comité d’Enterprise é um órgão obrigatório
em França em empresas com mais de 50 trabalhadores. Trata-se de uma estrutura onde estão
representados o patronato, os eleitos pelos trabalhadores e as estruturas sindicais. A principal
função deste órgão é o da colocação em prática
das políticas sociais e culturais das empresas.
Estão por esse facto presentes nestes salões as
mais variadas entidades que vão desde os equipamentos culturais, fornecedores de brindes e
giveaways, escolas de formação, seguradoras,
distribuição alimentar, e-comercio, sindicatos,

A maioria dos contactos realizados na feira foram
feitos com os representantes dos trabalhadores
das empresas que têm como objetivo nestes salões a procuram de ideias para a realização de
viagens de grupo. Foram realizados cerca de 60
contactos no Salon de Lille e cerca de 80 no Salon
de Lyon, este último com um número de visitantes
e expositores claramente superior ao primeiro.
Aproveitando a presença nos salões, foram ainda realizadas visitas aos stands das Agência de
Viagens / Operadores e “Autocarristas” presentes
para apresentação da região Alentejo e sugestão
da sua programação futura.
Alguns dos operadores já têm programação Portugal, utilizando a maioria DMC’s locais. Recenseou-se também o interesse de alguns DMC’s em
obterem mais informações e contactos de empresas do Alentejo bem como em participarem numa
eventual Fam Trip.
Foi ainda notado o interesse especial pela programação do produto caça (o operador Autant
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Partir, que atualmente se dedica ao aluguer de
Villas e Campings em toda a Europa, quer iniciar
este segmento num futuro próximo, tendo mostrado interesse em poder começar a experiência
no Alentejo).
Notou-se um grande interesse pelo destino Alentejo que, nestas duas cidades, tem uma notoriedade baixa. A maioria dos visitantes já tinha estado em Lisboa, Porto ou Algarve, já tinha ouvido
falar de Évora e do litoral, (Comporta e Tróia) mas
não tinha grandes referências enquadradoras
destes locais na região.
Não tendo estes salões grande dimensão, a região consegue ganhar maior destaque pela diferenciação relativamente aos outros expositores.
Foi inclusivamente a única região estrangeira presente nos dois eventos. A partilha de stand com a
companhia área Aigle Azur também conferiu um
interesse adicional ao espaço.
Considera-se pelo exposto que estes salões poderão ter interesse para a região e uma eventual
presença futura, nas cidades com voos diretos
para Lisboa, deverá ser equacionada.
Salon CE Lylle
No Lille Grand Palais, nos dias 11 e 12 de setembro, foram estabelecidos contactos com representantes dos CE’s das seguintes empresas:
1963, Action Culture, ADMR, AMILI, AORA Voyage Carole Courtin, APEI, APEI DE LENS, Approstock, Association Santelys, Auchan, Bonduelle, CSE
Sogelink, Daxon Movitex, Delpharm Lille, Ehpad
St Joseph, Etudiant, Forezienne D Entreprise, Glacier Garlock Bearings, Itelios, Le Fresnoy, Leroy
Merlin, Lyreco France Gefirec Ues, Mairie De Lom-

me, Maxi Toys, ME, MME, Movitex, Oldham, Oudea, Pole Deficience Visuelle, Proform, Quadrant
Epp, Santelys, SAS Gomypartner, Ste Industrielle
D Oleagineux, Ulfo e Veolia Proprete Sas Csm.
Foram ainda estabelecidos contactos com os seguintes operadores presentes no Salon: Tohapi,
Autant Partir, Club Dreams, Amiclub, Latitudes
Extremes, Litoral Nord Autocars, Oceane Voyages, Odalys Vacances, Clembrouck Voyages,
SPVA, Thomas Cook / Jet Tours, IS Loisirs – S
Tours SARL, Catteau Voyages e SNCF Voyages en
Groupes.
Salon CE Lyon
Na Cité Internationale – Centre de Congrès de
Lyon, nos dias 13 e 14 de Setembro, foram estabelecidos contactos com representantes dos
CE’s das seguintes empresas: 1963, Access Prod,
Allianz, Anticancereux Leon Berard, Baugym, Bouyer Leroux, CGI Grand Est, Clinea, Consultys Ra,
CSE Sogelink, Cypath, Dreal Rhone Alpes, Dreal
Rhone Alpes, Ehpad St Joseph, Erytech Pharma,
Ferinox Sas, Forezienne D Entreprise, Gerin, Ggb,
Gindre Composants, Itelios, Jyl Conseil, Kuehne
Nagel, Laboratoire Bouvier, Laboratoire Chauvin,
Lamberet Sas, Le Toboggan, Leroy Merlin, Les Anciens De Cuire, Limpa Nettoyages, Loire Industrie,
Mairie, Mayet, Media 6 Production Metal, Mille, Mme, Prelodis, Prezioso Linjebygg, Sas, Score
Et Secure Payment, Service Sante Au Travail De
L Ain, Sfam, Sicarev, Travailleur, V Louison, Vicat
Produits Industriels Sas, Vignal Systems e Yoplait.
Foram ainda estabelecidos contactos com os seguintes operadores presentes no Salon: Mix Evasion, Faure Tourisme, Espace CE, Ensolia Voyages, Selectour Itinea Voyage, SLD Voyages, Travel
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Mania, Yevents Voyages, Fram Groupes, Cap Fun,
AEL Villages Vacances, Happy Break.
Salon CE Paris

guintes contactos com representantes dos trabalhadores das seguintes empresas que procuram
ideias para a realização de viagens de grupo:
Agos, Amet Dubesset, Amsad Leopold Bellan,

Nos dias 18 a 20 de Setembro, nos pavilhões da
Porte de Versailles foram estabelecidos os se-
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Apiv Amicale Personnel Irsn Vesinet, Aqui Villas,
Arte France, Arts Nomades, Auchan France, Auchan Roissy, Bleu Horizon, Bnpparibas, C E Du
Service Medical De La Region Normandie, Carrefour, Ce Auchan Roissy, Ce Igo Solutions, Ce
Kuehne Nagel, Ce Miele, Chantiers De L Atlantique, Clas Du Cnrs Auteuil, Cnrs Caes De Gif Sur
Yvette, Cntp Docapost, Colas Idfn Agence Travaux
Neufs, Colas Ile De France, Commune De St Jean
La Ruelle Cespc, Conseil Departemental Seine Et
Marne, Consultant, Distribution Casino France,
Drsm De Normandie, Engie Ineo, Esat Marville
Et Empro, Escarcelle Vii, Espa, Geodis Logistics
Idf, Good Life, Groupe Promotrans, Ipa, Irsn, Its
Group, Keolis Seine Senart, Klesia, Kuehne Nagel,
Leclerc, Lutte Contre Le Cancer, Mc Cain, Miele
Societe Par Actions Simplifiee, Monoprix Vinci,

Nestle Sa, Nicolas Industrie, Orange, Pole Emploi, Pomme De Pain, Renault Retail Group, Rte
Tenp Gmrso Slv N9, S3m Securite, Sa, Salon Des
Seniors, Sarl Voya Nova, Schluter Systems, Skytanking, Soregies, Sorties Voyages, Srias Nouvelle
Aquitaine, Stipa, Supreme Traiteur, Swiss Life Asset Management e Thales.
Foi também aproveitada a presença para visitar
os stands das Agência de Viagens / Operadores
e “Autocarristas” para apresentação da região,
tendo sido feitos os seguintes contactos: 1,2,3
Voyages, Double Sens Tourisme Durable, Fram
Groupes, Nationaltours Groupes, Salaun Holidays
La Boutique des Groupes, Travel Mania, TS Loisirs
– S Tours SARL, Verdié Voyages & Verdié Hello,

ADN – Activité Découverte & Nature, Vendi Travels e APCV.
Salon CE Nantes
No Salon CE de Nentes, que teve lugar nos dias
27 e 28 de setembro, foram estabelecidos contactos com representantes dos CE’s das seguintes
instituições: Amicale Des Sapeurs Pompiers, Ass
Aide Educative Cornouaille, Association Loisirs Et
Culture 44, Fonderie Bouhyer, Gtm Ouest, Itancia,
Merveilles De Champagne, Ogec Carquefou, Ouest Emploi, Profession Sport Et Loisirs 44, Sveltic
Claude Leger, U Gie Iris e ULOG.
Salon CE Marseille
No Salon CE de Marseille, que teve lugar nos dias
18 e 19 de outubro, foram estabelecidos contactos com representantes dos CE’s das seguintes
empresas: Airbus, Amfd, Aseca, Beaufour Ipsen
Industrie Sas, Carrefour, Castorama, Ce Carrefour
Puget Sur Argens, Clinique St Michel, Clinique
Vert Coteau, Club Des Docks, Color Foods, Comite D Etablissement, De Viris, Degremont Services
Sasu, Durance Restaurants, Emis, Energie Industrie Services, Enovacom, Eurovia Dala, Ifsi Croix
Rouge, Jama Sarl, Lycee Prive Provence Verte, Madame, Maison Perce Neige D Avignon, Mont Bleu
Agence Receptive Ardeche, Onet, Polyclinique Les
Fleurs, Sartorius Stedim France Sas, Auvegarde13,
Siemens Sas, Sports Actions Avenures, Stilog, Tp
Provence, Transport Meca, Transports Chalavan Et
Duc, Vectorys Cse e Xpo Logistic.

BRASIL
Mais uma vez o comportamento do mercado do
Brasil destacou-se pelo forte crescimento apresentado (14,5%), dando continuidade a uma dinâmica positiva que se regista desde o tempo de constituição da ARPT Alentejo e se acentuou na presente
década, ainda que com ligeiras oscilações.
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Nem mesmo a situação de instabilidade económica, social e política que o mercado enfrentou
durante o ano passado fez infletir a procura dos
Brasileiros pelo Alentejo, com uma expressão
cada vez mais transversal ao território.

QUADRO 9
DORMIDAS BRASIL 2004/18

Também o padrão da distribuição temporal da procura não se alterou, continuando o Brasil a ser um
dos mercados que mais contribui para a diminuição da sazonalidade ditada pelos mercados Português,
Espanhol e Francês.
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QUADRO 10
SAZONALIDADE BRASIL 2014/18

AÇÕES COM IMPRENSA
Press Trip Multimeios - Folha de São Paulo, revista Gosto, Carbono Uomo

Visita de três jornalistas especializados na área
dos vinhos e/ou lifestyle para reportagem sobre
a ViniReguengos. Os participantes tiveram oportunidade de visitar enoturismos da região, envol-

ver-se no programa de atividades das festas e
visitar o município de Monsaraz.
Press Trip Julia Faria
Visita de relevante influenciadora digital e actriz
brasileira focada na Costa Alentejana, destacando-se visitas à Zambujeira do Mar, Porto Covo e
Vila Nova de Milfontes. A profissional desenvolveu um conjunto de alargado de conteúdos multimédia a relatar a sua experiência no território.
Press Trip Viaje Mais
Organização de viagem da jornalista da revista
brasileira Viaje Mais, Regina Cazamatta, tendo visitado locais como Tróia, Comporta, Vila Nova de
Milfontes, Évora, Estremoz, Borba, Campo Maior,
Elvas, Monsaraz, Beja e Mértola.
Press Trip Latam Airlines
Por ocasião do voo directo São Paulo – Lisboa da
Latam Airlines organizámos a vinda ao território
de um conjunto de influenciadores digitais e de
responsável da revista de bordo para a produção
de conteúdos, tendo-se centrado em Évora.
Press Trip Pé na Estrada
Apoio na organização de visita de responsável
pelo blogue brasileiro Pé na Estrada a Tróia, Estuário do Sado e Comporta.
Blogue Alentejo
Produção de conteúdos para o blogue do Alentejo em visitalentejo.com.br de forma a promover o
destino com ideias, informações e sugestões de
viagens no destino.
Notas de Imprensa

Elaboração de notas de imprensa para divulgação regular juntos dos media a nível nacional:
4 destinos para descobrir no Alentejo em 2018
(janeiro); 8 dicas para elaborar seu roteiro pelo
Alentejo (fevereiro); Número de hóspedes brasileiros no Alentejo cresce 38,6% (Fevereiro); Da
Terra à Mesa: Um roteiro gastronómico pelo litoral do Alentejo (Março); Alentejo e Madonna:
descubra a região portuguesa favorita da rainha
do pop (Abril); Explore o Alentejo em um incrível
tour de bike (Abril); Alentejo: roteiro turístico ideal
para os apaixonados (Maio); Festival Músicas do
Mundo chega a sua 20ª edição (Maio); Arquiteto
português é premiado na Bienal de Veneza por
projeto no Alentejo (Junho); Desfrute de muito
calor e diversão no verão Alentejano (Junho);
Viva as tradições dos vinhos alentejanos (Julho);
Comporta: destino de verão das celebridades (Julho); Cinco atividades para aproveitar os rios e
lagos no Alentejo (Agosto); Os fascinantes tapetes de Arraiolos (Agosto); Dez vinhos para provar durante as vindimas do Alentejo (Setembro);
Alentejo apresenta novidades durante a ABAV
Expo 2018 (Setembro); Conheça os vestígios romanos no Alentejo (Outubro); Cinco curiosidades
sobre o Alentejo (Outubro); Capelas dos Ossos:
monumentos sinistros do Alentejo (Outubro);
Cinco experiências imperdíveis em uma viagem
pelo Alentejo (Novembro); Quatro museus de
arte para visitar no Alentejo (Novembro); Saiba
como é celebrado o Natal no Alentejo (Dezembro); O que torna o Alentejo um destino único na
Europa? (Dezembro)
AÇÕES COM AGENTES DO SETOR
Fam Trip INTEREP
Aconteceu em setembro e contou com os 12 melhores agentes de viagens da Interep. (Turismo
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Marka, Atenas Turismo, TopTravelling, Agile Travel, Eurolatina, Anelise Feine, Art Travel, Expoente
Turismo, Travel Workers, Austriatur).

como promoveu apresentações do destino Alentejo nas mesmas cidades.
Alto Alentejo - Um Portugal por Descobrir

A Fam Trip foi extensa e pretendeu dar uma visão
completa do Alentejo começando pela zona da
costa, indo a Mértola, Beja, Alqueva, Monsaraz,
Évora, Estremoz, Elvas, Marvão e Montargil.

Participação de um representante da ARPT Alentejo numa missão empresarial do Alto Alentejo
ao Brasil, para captação de investimento.
Colégio dos Arquitetos de Brasília
Ação que decorreu a 30 de novembro e foi constituída por uma visita à cidade e Évora. O Grupo
era constituído pelo por 3 responsáveis do Colégio dos Arquitetos de Brasília mais 16 pessoas.
FEIRAS
ILTM Latin America

Fam Trip Bike Tour Portugal – Latam
Esta Fam Trip aconteceu em fevereiro e contou
com 10 agentes de viagens de operadores da
América do Sul (Lúcar Viajes, Panorama Viajes,
Felgueres Travel Group). Fam organizada pela
Bike Tour Portugal com o nosso apoio.

Feira temática dedicada ao Turismo de Luxo.
Aconteceu entre os dias 8 e 11 de maio em São
Paulo. Estiveram presentes, com mesa, os seguintes associados: São Lourenço do Barrocal (com
mesa partilhada com o Bairro Alto Hotel), Torre
de Palma, Convento do Espinheiro, Sublime e
DOC DMC.

Fam Trip Art Travel
Fam trip organizada em parceria com a Bike Tour
Portugal. Contou com os seguintes operadores
brasileiros: Art Travel; Anita Fischer, Coltro, Chris
Biagioni, Açoriana, Nomad Roots, ITUR, Terramundi, LATSClub.
1.1.1 Roadshow Brasil
Entre os dias 1 e 3 de outubro de 2018 a ARPTA participou juntamente com o TO Abreu-Brasil
em acções de capacitação de agentes de viagens
realizadas em S.Paulo, Santos e Campinas, bem

ABAV
Feira generalista que aconteceu em São Paulo
entre os dias 27 e 29 de setembro. O único associado presente foi a Em Viagem.
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EUA
A marca mais indelével que ficará associada a 2018 é seguramente o excelente comportamento do mercado dos EUA que, na senda do que se vem registando desde 2014, também em 2018 cresceu de forma
notável, tendo atingido quase as 55.000 dormidas, o que significa um aumento de 22,8% face a 2017.
QUADRO 11
DORMIDAS EUA 2004/18
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Igualmente interessante é verificar em que épocas este mercado mais aflui ao Alentejo, bem evidentes no
quadro em baixo, sendo de destacar os meses de Setembro e Outubro, mas também Abril e Maio, meses
durante os quais o numero de noites em 2018 foi superior a 7.000.

QUADRO 12
SAZONALIDADE USA 2014/18

AÇÕES COM IMPRENSA
Press Trip Authentic Food Quest
Apoio a visita a Évora de duas bloguers norte-americanas especializadas em comida para o site
authenticfoodquest.com, com enfoque no Guia
“From Farm to Table”.
Press Trip Jackie Nourse
Apoio à visita da bloguer e escritora de viagens
Jackie Nourse, com a agilização na entrada de vários museus e a participação em várias atividades
no território especialmente focadas no tema dos
castelos e do vinho. Esta Press Trip foi organizada
em parceria com a Turaventur.
Press Trip Multimeios – The Houston Chronicle,
New York e FashionEdible
Organização de viagem de três jornalistas para
evidenciar o destino na vertente de natureza e cul-

tural. O grupo teve a possibilidade de visitar Évora,
Elvas, Monsaraz, Marvão, Avis, Crato e Montargil.
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Press Trip Diego Union-Tribune
Apoio à visita do jornalista Doug Hansen, do San
Diego Union-Tribune, com enfoque na visita a
Évora, Campo Maior, Elvas e Monsaraz.
Press Trip Aspire magazine, JustBobbi.com e AndrewHarper.com
Desenvolvimento de programa de visita dos jornalistas Christina Vipond e John Vipond, que mostraram
particular interessa na região de Troia e Comporta.
Press Trip Jenna Scatena
Apoio na elaboração de programa de visita da
jornalista Jenna Scatena, vencedora de vários prémios de jornalista nos Eestados Unidos da América. Esta foi uma iniciativa realizada em conjunto
com as Pousadas de Portugal.

Press Trip TravelAge West
Colaboração na visita da Mindy Poder, editora
executiva da TravelAge Weste colaboradora da
Family Getaways e da Explorer, numa viagem que
contemplou Évora, Beja e Mértola.
Press Trip Multimeios - New York Jewish Travel Guide, New Jersey Jewish News, New Jersey
Jewish News
Como resultado dos esforços do Turismo de Portugal na captação do turismo judaico foi realizada uma press trip de vários órgãos de comunicação social ligados com a temática. A Agência
de Promoção Turística do Alentejo participou na
organização desta visita, que contemplou locais
como Marvão, Castelo de Vide, Elvas e Évora.
AÇÕES COM AGENTES DO SETOR

Pré Tour Visit Portugal Travel Trade (EUA / CA)
Fam Trip realizada no âmbito do Workshop Visit
Portugal Travel Trade, aconteceu entre os dias 10
e 12 de novembro e contou com 12 operadores:
Vacances Summa, Alitours International Inc., The
Grand Tour, the FTC4Lobe Group, Artisans Of
Leisure, Roma Travel, The Idea Travel Company,
Backroads, Travel Experience, Criterion Travel,
Dream Vacations, Forum Worldwide Group.

Ações DuVine Cycling + Adventure Co.
Fam trip com Megan Robinson, do Operador DuVine Cycling, que veio visitar o Alentejo na sequência do road show realizado em 2016.
Portugal Trade Show			
Road show por duas cidades dos USA e outras
tantas do Canadá, tendo-se registado a participação em cada workshop mais de uma centena
de Operadores nos USA, bem como de algumas
dezenas no Canadá, no qual as ARPT’s também
participaram.

Houve ainda a oportunidade de realizar um get
together com os nossos associados no Convento do Espinheiro onde participaram as seguintes
empresas: Dark Sky Alqueva, Évora Hotel, Mendes e Murteira Lda , Portugal Trails, Spira.
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Workshop Visit Portugal Travel Trade (EUA / CA)
O Workshop aconteceu no dia 13 de novembro em
Lisboa e foi uma organização do Turismo de Portugal. A ARPTA esteve presente com uma mesa. Havia duas modalidades de participação, o Workshop
onde entraram os seguintes associados, Convento
do Espinheiro, Osiris Travel e Torre de Palma Wine
Hotel, e o Trade Show, que contou com a participação das empresas Corksup e Bike Tours Portugal.
Encontro de lideres de Comunidades Judaicas
da América
Visita a Portugal dos principais lideres das comunidades judaicas do Brasil, Argentina, EUA e Canadá.

FEIRAS
Space Coast Festival Florida
Feira temática de turismo de natureza com foco
na observação de pássaros. Aconteceu entre 24
a 29 de janeiro e contou com a participação dos
associados Birds & Nature e Hotel Museu. A participação realizou-se ao abrigo do Projeto Conjunto de Internacionalização – POCI – Compete
2020 / Portugal 2020 / FEDER.
San Diego Bird Festival
Feira temática de turismo de natureza com foco
na observação de pássaros. Aconteceu entre 21
a 25 de fevereiro e contou com a participação
dos associados Birds & Nature e Hotel Museu.
A participação realizou-se ao abrigo do Projeto
Conjunto de Internacionalização – POCI – Compete 2020 / Portugal 2020 / FEDER.
Rio Grande Valley Birding Festival

Pos Tour Visit Portugal Travel Trade (EUA / CA)
Fam Trip realizada no âmbito do Workshop Visit
Portugal Travel Trade, aconteceu entre os dias 14
e 16 de novembro e contou com 12 operadores:
Discover Europe Ltd. Dalatour Vacation, Up and
Away, ATM Travel, 4 Hemispheres Travel, Destinations Unveiled, Ker & Downey. Traveledge (Formerly Worldview), Avanti Destinations, Mar Tour International, Expedia Cruiseshipcenters, Travel Affinity.
Voyages Tierra Natura		
Fam trip que abrangeu o norte do Alentejo, no
âmbito do Turismo Religioso.

Feira temática de turismo de natureza com foco
na observação de pássaros. Aconteceu entre 7 e
11 de novembro e contou com a participação dos
associados, Birds & Nature e Hotel Museu. A participação realizou-se ao abrigo do Projeto Conjunto de Internacionalização – POCI – Compete
2020 / Portugal 2020 / FEDER.
American Birding Expo
Feira temática de turismo de natureza com foco
na observação de pássaros. Aconteceu entre 21
e 23 de setembro e contou com a participação
dos associados, Birds & Nature e Hotel Museu.
A participação realizou-se ao abrigo do Projeto
Conjunto de Internacionalização – POCI – Compete 2020 / Portugal 2020 / FEDER.
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ALEMANHA
Desde o início da corrente década o mercado Alemão revela uma situação de crescimento constante, que se tem vindo a acentuar nos últimos
anos, sendo expressivo o crescimento verificado
entre 2017 e 2918, a rondar os 15%.

Convirá ter presente que este é o maior importante mercado externo para o TR e TH, tipologias que
apresentam valores de dormidas relativamente
próximos dos que aqui se apresentam para os
demais empreendimentos turísticos.

QUADRO 13
DORMIDAS ALEMANHA 2004/18
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No respeita à distribuição da procura ao longo dos meses, os últimos 5 anos confirmam que cada vez mais
este é um mercado que nos procura na primavera (Março a Maio) e, sobretudo no final do verão/outono
(Setembro e Outubro), emprestando um forte contributo à redução da sazonalidade.
Não será descabido afirmar que este crescimento e distribuição temporal resultam do enfoque mais preciso em determinados segmentos de nicho, que temos prosseguindo como previsto na nossa estratégia.

QUADRO 14
SAZONALIDADE ALEMANHA 2014/2018

AÇÕES COM IMPRENSA:
Press Trip Multimeios - Die Welt, Fur Sie, Lust
auf Genuss, Redaktionsnetzwerk Deutschland,
Rhein-Neckar-Zeitung
Press Trip de grupo realizada em fevereiro e que
contou com um conjunto relevante de jornalistas.
Focou-se em Arraiolos, Évora, Estremoz, Campo
Maior e Elvas, destacando-se os produtos do guia
“From Farm to Table”, como os vinhos, o azeite ou
os queijos; bem como o próprio patromónio cultural.
Press Trip Multimeios - Rhein-Ruhr Magazin, Sindelfinger Zeitung, Reutlinger Generalanzeiger
Press Trip organizado em colaboração com o operador alemão Olimar e que se focou na Baía de
Setúbal e Évora, promovendo o touring cultural e
a gastronomia.
Press Trip Gustav Wittich
Visita de fotógrafo para recolha de fotografias
do Alentejo e posterior elaboração de brochura

destinada ao mercado alemão, com incidência na
zona de Grândola, Alcácer do Sal e Évora.
Press Trip Nelson Carvalheiro
Apoia na visita de conhecido bloguer português
sedeado na Alemanha para a recolha de conteúdos multimédia para a produção de um vídeo
promocional sobre o destino.
O produto final elaborado com base no material
recolhido obteve o terceiro lugar na modalidade
“Regiões” do Festival de Cinema da ITB Berlin.
Press Trip Süddeutsche Zeitung
Organização de visita do jornalista Hansjörg Gasser do reputado jornal alemão. Tratou-se de uma
press trip que visitou Évora, Monsaraz e Mértola,
com um grande enfoque no turismo de natureza,
especialmente o bird watching.
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Press Trip Freundin
Apoio à visita de dupla de jornalistas da revista
Freundin, direcionada para um público feminino,
e que se centrou na Rota Vicentina, com início na
zona de Sines até Sagres.
Press Trip Tour-Magazin
Organização de visita dos jornalistas Sven Bremer e Henning Angerer da Tour-Magazin, a maior
revista europeia de ciclismo. Esta press trip percorreu localidades como Crato, Castelo de Vide,
Borba, Vila Viçosa, Estremoz, Redondo, Monsaraz, Mourão, Évora e Arraiolos.
Press Trip Andrea Mertes e Ulrike Frömel
Apoio à visita de jornalistas alemães para dar a
conhecer a costa do sudoeste alentejano, mais
concretamente o Parque Natural.
Press Trip Niusic / Rondo Magazin
Apoio e organização da visita da jornalista Hannah Schmidt, com comissão de trabalho para a
Niusic e a revista Rondo. Esta press trip foi organizada no âmbito das ações de promoção do
Festival de Música de Marvão, tendo sido esse o
enfoque da reportagem.
Press Trip Reise und Preise
Organização de visita da jornalista Martina Katz
para a revista Reise und Preise, uma das maiores
revistas de viagens alemãs, editada trimestralmente na Alemanha, Áustria e Suíça.
A reportagem centrou-se no sudoeste alentejano
e costa vicentina, tendo sido preparada em conjunto com a Associação de Turismo do Algarve.

Press Trip Die Zeit
Visita da jornalista Viktoria Morasch para o semanário alemão Die Zeit e que teve por objetivo
promover o produto Estrada Nacional 2, envolvendo o Porto, o Centro, o Alentejo e o Algarve.
Press Trip Rad Monika
Apoio na organização da visita da jornalista e
bloguer Monika Slatter com o objectivo de promover a Rstrada Nacional 2 de bicicleta.
Press Trip M-Lifestyle Magazin
Apoio à visita da jornalista Aleksandra Majzlic
no âmbito de uma reportagem sobre o Festival
Internacional de Música de Marvão. A jornalista
escreveu uma reportagem para publicação da região de Munique.
Press Trip Sven Schneider / Sven Rahn
Organização de visita de dois jornalistas alemães:
Sven Schneider, freelancer que escreve para vários
jornais na Alemanha; e Sven Rahn, jornalista e
com o blogue sobre festivais de comida chamado
http://www.food-festivals.de. A visita centrou-se
em Évora, Arraiolos, Elvas, Monsaraz, Barrancos,
Estremoz, Marvão e Monforte.
Press Trip Travelbook.de
Visita do jornalista Robin Hartmann para escrever
uma reportagem sobre a Rota Vicentina. O profissional em questão escreve para diversos meios
como freelancer e é ainda o responsável pela revista online Travelbook.
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Press Trip HR TV
Organização de visita de equipa de reportagem do
canal de televisão alemão HR Fernsehen com o objectivo de promover a região de Évora e Monsaraz,
com especial enfâse na Starlight Destination.

Press Trip LQT
Apoio na visita de jornalistas do suplemento da
revista LQT e que teve como objetivo a renovação
de certificação da Rota Vicentina.
Press Trip Sascha Lübbe

Press Trip Out of Office & Reisedepeschen
Visita de Katharina Berlet e Henryk Berlet, dois
bloguers alemães com enfoque no turismo de
natureza e atividades de outdoor, nomeadamente surf e caminhadas (Rota Vicentina). Outro dos
temas abordados durante esta viagem foi o Dark
Sky Alqueva.

Apoio na visita de jornalista freelancer alemã que
se deslocou ao nosso País com o objetivo de escrever sobre a Estrada Nacional 2 de bicicleta. A
jornalista percorreu Portugal de norte a sul, numa
viagem que contou com a colaboração do Turismo do Centro, do Alentejo e do Algarve.
Press Trip T-Online

Workshop Gastronómico Hamburgo
Ação que envolveu três chefs da Escola de Hotelaria de Portalegre que se deslocaram a Hamburgo para uma ação de promoção do calendário de
eventos 365 Alentejo. A iniciativa contou com a
presença de 40 agentes de viagens alemães.

Organização de visita do jornalista Ramon Schack, com comissão de trabalho para o portal
germânico T-Online. O objetivo foi o de dará a
conhecer o Alpalhão Walking Festival, com um
enfoque em Marvão e Portalegre.
Press Trip WDR
Apoio na organização da visita da jornalista Antje
Zimmermann, da rádio WDR. A visita focou-se em
Évora, com destaque para os Capotes, os vinhos
da Ervideira, entre outros; a segunda parte da
viagem decorreu na Costa Alentejana.
Press Trip Fratuschi.com

Apresentação Festival Música de Marvão | Munique
Iniciativa que se destinou a promover o Festival
Internacional de Música de Marvão com uma
apresentação realizada num restaurante português de Munique. O evento teve a presença de
16 jornalistas especializados na área da cultura,
mais concretamente da música.

Organização de viagem de blogue alemão especializado em luxo e lifestyle, com a presença da
sua responsável, Sabine Bassier. A experiência
centrou-se em Évora e na Rota Vicentina.
Press Trip Stern Magazin
Apoio à visita à Rota Vicentina do jornalista Joachim Rienhardt, numa iniciativa organizada em
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conjunto com o operador Algarve Cycling Holidays. O objectivo foi o de dar a conhecer a Costa
Alentejana de bicicleta, começando em Santiago
do Cacém.
Notas de Imprensa
Elaboração de notas de imprensa em alemão e difundidas a nível nacional com as seguintes temáticas: Turismo e Cortiça (Março); Férias em Família:
Herdades e Aldeias (Abril); Programa 365 Alentejo
(Abril); 50 kms de praia: Actividades ao longo da
maior praia do Alentejo (Maio); Projecto de hotel
recebe Leão de Ouro em Veneza (Junho); Vinho
e Turismo (Julho); Razões para visitar o Alentejo
fora da época alta (Agosto); Os melhores museus
(Outubro); Évora e Cultura (Novembro); Top 10 de
coisas a fazer em 2019 (Dezembro)

enquanto “Supplier for the Partnerships in European Tourism Berlin”.
Capacitação Portimar
Foi realizada no início de fevereiro e contou com
quase cinco dezenas de funcionários da DMC Portimar e que teve como objetivo dar a conhecer o
Alentejo com mais profundidade àqueles que são
os principais intervenientes na cadeia das vendas.
Missão Empresarial ITB
Missão Empresarial integrada no Projeto Conjunto de Internacionalização – POCI – Compete
2020 / Portugal 2020 / FEDER contou com a participação da Amieira Marina, Hotéis M’Ar de Ar e
Vertigem azul.
Road Show Schauinsland

AÇÕES COM AGENTES DO SETOR
Fam Trip Fly Germania
Fam trip realizada em outubro que contou com a
participação de 12 Av’s da Fly Germania. O tour
foi uma iniciativa conjunta entre o Algarve e o
Alentejo e passou por Beja e Zambujeira do Mar.
Contou com uma Caminhada na Rota Vicentina,
uma prova de vinhos da Herdade dos Grous e um
passeio de Jipe.
Fam Trip FTI
Fam Trip que aconteceu em junho e trouxe a Portugal dois Agentes de Viagens que participaram
na FTI Roadshow Germanwings em fevereiro. A
viagem passou por Évora, pelo Alqueva e por Sines.
Workshop ETOA - China, EUA e Europa
Evento pré ITB que aconteceu nos dias 6 e 7
de março em Berlim e que a ARPTA participou

Formação e networking para mais de duas centenas de agentes de viagens, que percorreu as
cidades de Heilbronn, Freiburg e Friedrichhafen.
Fam trip Olimar 1
Fam Trip aconteceu no início de abril e contou
com 40 agentes de Viagens da Olimar. Passou
por Setúbal onde contou com o apoio da Associação Baía de Setúbal e seguiu para Évora. Em Évora houve um workshop que aconteceu no Hotel
M’Ar de Ar Muralhas onde os nossos associados
foram convidados a fazer apresentações.
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Cobranding com operador Dertour
Campanha em cobranding com o Operador DERTUR visando o aumento de vendas na época baixa.
Roadshow Alemanha com OLIMAR
Apresentação dos produtos do Alentejo comercializados pelo TO Olimar nas seguintes cidades:
Aachen, Trier, Karlsruhe, Augsburg.

Rota Vicentina, que realizou um workshop com
os seus associados no Santiago Cooking & Nature. A Fam Trip contou com 20 visitantes e contou
ainda com o apoio da Associação Baia de Setubal
e do Vila Galé Clube de Campo.
FEIRAS
CMT Estugarda
A Feira generalista foi exclusivamente de público
aconteceu entre os dias 20 e 28 de janeiro em
Estugarda. Fizemos parte do Stand de Portugal e
os seguintes associados tiveram um balcão dedicado: Konzeptours e Rota Vicentina.
BOOT - Düsseldorf

Fam trip Olimar 2
Fam Trip com sessão de formação em Portugal, que
mobilizou 28 Agentes de Viagens e 3 jornalistas.
Visitaram o litoral e o sul do Alentejo, tendo a sessão
de formação decorrido no Club de Campo Vila Galé.

Fam Trip Visita Operadores e agentes de viagem
Aconteceu em outubro e tinha o principal foco na

A presença nesta feira ocorreu no quadro do
plano GO2MÉRTOLA e por iniciativa da Câmara
Municipal de Mértola, com o objetivo de divulgar
o potencial do Rio Guadiana para as atividades
náuticas.
O espaço requerido à organização da feira destinava-se a acolher a participação também da
Madeira, que desistiu em cima da hora, tendo
o Alentejo participado sozinho, o que permitiu colocar ainda em maior evidência o projeto
GO2MÉRTOLA.
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F.RE.E. Munique
A F.RE.E. teve lugar em Munique entre 21 e 25 de
fevereiro, a ARPT teve um balcão de atendimento
e a Associação Baía de Setubal também esteve
presente.

setembro. Participaram com balcão as seguintes
empresas: Picotours, Vila Galé, Sal – Sistemas de
Ar Livre SAL, Dark Sky Alqueva, Associação Baia
de Setúbal, Rota Vicentina, NAU Hotels & Resorts,
Heranças do Alentejo.
Ao abrigo do Projeto Conjunto de Internacionalização (POCI) tiveram também balcão a Konzeptours, Tivoli Ecoresort, Corktrekking Lda e Herdade do Touril.

ITB
A feira aconteceu em Berlim entre os dias 7 e 11 de
março. A ARPTA fez parte do Stand de Portugal. A
EmViagem (Best Time Tour, Luxury Transports) participou com módulo de negócio desde o início da
feira e os seguintes associados estiveram presentes
apenas no fim de semana: Try Portugal, Konzetour e
Município de Reguengos de Monsaraz.
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Missão Empresarial Berlin
Em missão Empresarial integrada no Projeto Conjunto de Internacionalização – POCI – Compete
2020 / Portugal 2020 / FEDER visitaram a feira
as seguintes empresas: Amieira Marina, Hotéis
M’Ar de Ar e Vertigem azul. Foi ainda registada
a presença dos seguintes associados: Monte do
Zambujeiro, Corktrekking, Rota Vicentina, Ecork
Hotel, Associação dos Hotéis Rurais de Portugal
(com stand próprio).
Tournatur
A feira temática de Walking e Cycling que teve
lugar em Dusseldorf entre 31 de agosto e 2 de

Feira do Livro Frankfurt
Ação de ativação da marca Alentejo e de promoção deste destino junto de um dos seus principais
públicos.
Integrando o publico visitante da Feira do Livro
de Frankfurt o alvo preferencial de potenciais turistas para o Alentejo, esta ação resulta num forte impacto junto deste, sendo o Alentejo o único
destino turístico presente no certame.

BENELUX
Desde a constituição da ARPT Alentejo e até porque era assim que os mercados da Bélgica e da
Holanda eram estatisticamente tratados, sempre
os considerámos em conjunto, sob a designação
BENELUX, que sabemos não ser totalmente correta pois não consideramos para este efeito o
Luxemburgo.
Globalmente cresceram em 2018 face ao ano anterior 9,42%. Contudo e em boa verdade, o comportamento destes tem vindo a evoluir de forma
diversa, sendo que nos últimos anos o mercado
da Bélgica, se olhado isoladamente, revela um
crescimento diverso da Holanda.
QUADRO 16
DORMIDAS BENELUX 2004/18

Também ao longo do ano são mercados cuja presença se faz sentir de forma igualmente diversa, com a
Bélgica a apresentar um pico de procura no mês de Junho, tempo em que supera mesmo o número de
dormidas de Holandeses, enquanto a Holanda apresenta como mês de maior procura Maio e tem uma
presença regular e nivelada entre Março e outubro.
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QUADRO 17
SAZONALIDADE BENELUX 2014/2018

AÇÕES COM A IMPRENSA
Press Trip Multimeios/ Bloguers – Ongewoolekker.com, Myfootprints.nl, Daily Cappuccino,
ReiseReporter/GourmandGazzet
Organização de visita conjunta de bloguers holandeses e belgas subordinado ao tema “Tradições e Puro Alentejo. O objetivo foi o de dar a conhecer as tradições do Alentejo, desde os tapetes
de Arraiolos aos bonecos de barro de Estremoz,
sem esquecer o património de Évora e Elvas.
Press Trip Tristan Bogaard e Belén Ochoa
Apoio à visita de casal de bloguers oriundos da
Holanda a realizar uma viagem de bicicleta pela
Europa, chamando a atenção para o tema da sustentabilidade. A visita centrou no Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Press Trip Multimeios - Brussels Diplomat, Dichtbij & Ver Weg e Au Gout D’Emma
Organização de viagem conjunta de jornalistas
e bloguers belga e holandeses centrada no Património da Humanidade pela UNESCO, destacando-se Évora, Elvas, os Chocalhos, os bonecos
de Estremoz, além da gastronomia e os vinhos.
Press Trip Dagblad van het noorden/ Leeuwarder courant
Apoio à organização de visita do jornalista Gijs
Hardeman para reportagem nos jornais Dagblad
van het noorden/ Leeuwarder courant sobre turismo em família, centrando-se em Mora e Zambujeira do Mar.
Press Trip Rail Away - TV
Organização de visita da equipa do programa
Rail Away, difundido em canal nacional de televisão da Holanda. A temática abordada foi os
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passeios de comboio, numa viagem de Grândola
e Évora, explorando em simultâneo a oferta cultural da região.

de balão, stargazing no Dark Sky Alqueva ou passeio de barco no Alqueva.
Press Trip Touring Magazine

Press Trip Krant van de Aarde
Visita de publicação especializada em eco-turismo, tendo-se deslocado á região da Costa
Alentejana para conhecer a oferta de turismo em
espaço rural que apostam na sustentabilidade,
além de terem participado em várias atividades
de outdoor.
Press Trip GR Sentiers
Trata-se da principal publicação especializada
no segmento de walking da parte francófona da
Bélgica. A visita de dois jornalistas desta revista centrou-se na Rota Vicentina, Transalentejo e
Alentejo Feel Nature.
Press Trip Revista Feeling
Organização de visita de jornalista da revista Feeling, da Bélgica, para dar a conhecer a ViniReguengos. Especial enfoque no vinho e nos atractivos do munípio de Reguengos de Monsaraz.
Press Trip Zin Magazin
Visita de duas jornalistas de publicação holandesa destinada a um público mais sénio e focada
em dar a conhecer a região de Elvas, Portalegre,
Campo Maior e Arronches de bicicleta.
Press Trip National Geographic
Organização de visita de de jornalista e fotógrafo da conhecida revista National Geographic Willem Pancras e Rutger Geerling. O programa
percorreu o património cultural de Évora e Monsaraz, com algumas experiências como passeio

Uma equipa de reportagem da revista Touring
Magazine, uma das principais publicações de
viagens da Bélgica, deslocou-se ao Alentejo com
quatro dos seus leitores para elaborar uma reportagem sobre o destino.
Press Trip Flair e programa de TV “Le 6-8”
Visita de dupla de jornalistas para a revista online Flair e para um programa da televisão belga
conduzido por Laura Vliex. As jornalistas visitaram Zambujeira do Mar, Vila Nova de Milfontes
e Évora, tendo participado em várias atividades
de outdoor, como caminhadas ou surf, além de
conhecerem o património cultural.
Press Trip Multimeios - Mountainreporters.com,
Naturescanner.nl, Dailynonsense.nl, Wine-up.nl,
EatPureLove
Visita de bloguers e jornalistas destinada a promover o turismo ativo na região. O grupo visitou o Ribatejo, bem como a região de Avis, Nisa,
Mora, Marvão, Portalegre e Évora, participando
em várias atividades de outdoor e produtos turísticos como os cavalos ou o cycling.
Press Trip Inhetvliegtuig.nl
Organização de visita da bloguer holandesa Denise van Wijk especializada no segmento de luxo,
tendo visitado a Comporta, Beja e Monforte. A
viagem centrou-se no segmento dos cinco estrelas e em experiências únicas.
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Press Trip De Zondag
Participação de jornalista Kris Clerckx, do De Zondag, no Alpalhão Walking Festival, tendo visitado
Portalegre, Marvão e Castelo de Vide, alem de
participado em várias atividades de caminhada
onde se promoveu o Alentejo Feel Nature.
AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR

Fam Trip Walking Rota Vicentina e Dark Sky
Aconteceu em novembro e contou com a participação de 7 Operadores (Europ’Aventure, Imagine, Adagio, HIKEANDCYCLE&Fiets en wandelbeurs, NJOY REIZEN, Isropa). O foco da visita foi a
Rota Vicentina e a Reserva Dark Sky do Alqueva.
Realizou-se a Actividade Touro Azul em São Luís,
visitou-se Beja, Monsaraz, São Pedro do Corval,
Évora e Troia.

Ação de Capacitação Girassol
Formação da toda a equipa do Operador Girassol
Vakanties, visando a atualização do conhecimento uma vez que a maioria deles havia já estado
no Alentejo, com posterior aprofundamento para
os elementos responsáveis pela contratação e
vendas para o Alentejo.
Ação de Capacitação Pharos Reizen
Ação de Capacitação dirigida à equipa do Operador, tour leaders e best clientes, que teve lugar
em janeiro, na sede da Pharos Reisen, tendo sido
partilhada com o Porto e Norte, Centro de Portugal, Alentejo, Algarve e Madeira.
Fam Trip Pharos Reizen
Deslocação ao Alentejo do responsável pela contratação para Portugal do Operador Pharos Reisen, com
o intuito de conhecer a oferta e fazer contratação.
Fam Trip Alentejo Traditions and pure Portugal
Aconteceu em junho, contou 6 operadores (ISROPA, CITYMAPS, CARATÉRÉ, KRISKAS, SNP
NATURREIZEN) e passou por Alcácer do Sal, Arraiolos, Évora, Estremoz, Monsaraz, Estremoz. O
foco foi as tradições com a visita aos Chocalhos
Pardalinho, ao Caís Palafítico da Carrasqueira,
aos Tapetes Hortense entre outros.

Fam Trip Euram – Holanda
Aconteceu em maio e contou com 8 AV’s (D-Reizen, VakantieXperts, VakantieXperts Lanting e
EurAm) agentes de viagem e um operador Euram. Passou por Tróia, Évora, Monsaraz, Elvas e
Montargil. Contou com actividades como a prova
de vinhos, a observação das estrelas, trekking ou
a visita às Azenhas da Seda.
Fam trip Style in Travel/Girassol - cooking lesson
Visita de reconhecimento com a responsável pelo
sector de grupos do Operador Style In Travel para
identificar locais capazes de receber grupos para
cooking lessons, elaborar programas e realizar
contratação.
Campanha em cobranding com Krass
Aquisição de publicidade nos três principais jornais Holandeses sobre os programas da Krass
para o Alentejo, financiados a 50% pelo Destino
e pelo Operador.
Campanha em cobranding com Girassol – Especial Pousadas
Campanha cofinanciada pela ARPT Alentejo,
Operador e Pousadas visando call to sales durante o inverno, suportada em 1/3 por cada um dos
parceiros.
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Campanha em cobranding Girassol – Grupos
Aquisição de espaço publicitário nos média para
publicitação dos programas dirigidos ao segmento de grupos, com especial incidência nos programas de cooking lessons;

Visita de Inspeção ISROPA
Visita de prospeção para avaliação das parcerias
estabelecidas e celebração de contratos com unidades que entretanto iniciaram a sua atividade,
com um posicionamento para o segmento médio
alto/médio da procura.

Capacitação Holidayline
Sucessão de 4 apresentação sobre o Alentejo aos
melhores clientes desta OTA, que decorreu nas
instalações do grupo Transeurope/Holidayline/Go
Chic/Go Charming.

Apresentação da Brochura Caratéré
Jantar de apresentação do Alentejo, bem como
do Porto e Norte, Centro, Algarve e Madeira para
os melhores clientes e AV’s deste Operador.
Fam trip Caratéré
Visita de dois AV’s selecionados pelo Operador,
que foram acompanhados por um jornalista.
FEIRAS
Vakantiebeurs

Visita de Prospeção Girassol – Turismo Rural
Visita de reconhecimento e sessão de trabalho
entre a equipa da Girassol e a Direção das Heranças do Alentejo para que se conseguir a integração das vendas das unidades associadas na
extranet do Operador.
Visita de Inspeção Caratéré
Visita de prospeção pela proprietária do Operador Belga Caratéré para avaliação das parcerias
estabelecidas e celebração de contratos com unidades que entretanto iniciaram a sua atividade,
com um posicionamento para o segmento mais
elevado da procura.

Feira generalista que aconteceu en Utreccht entre
os dias 9 e 14 de janeiro. A ARPTA esteve presente no stand de Portugal. Os seguintes associados
estiveram presentes com módulos de negócios:
Orbitur, Pestana Pousadas, Vila Galé.
6.3.2 Fiets en Wandelbeurs – Gent
Feira temática com foco no Cycling e Walking.
Aconteceu nos dias 10 e 11 de fevereiro em
Gent. Os seguintes associados estiveram presentes com módulo de negócios: Rota Vicentina, Sal
e Transeurope.
Fiets en Wandelbeurs - Utrecht
Feira temática com foco no Cycling e Walking.
Aconteceu entre 2 e 4 de março em Utrecht. Os
seguintes associados estiveram presentes com

47

módulos de negócios: Vila Galé, Associação Baia
de Setúbal, Rota Vicentina, Corktour, Alentejo
Feel Nature.
50 Plus Beurs
Feira temática com foco no turismo sénior. Aconteceu entre 18 e 22 de setembro em Utrecht. A
ARPTA procedeu à aquisição do espaço e a Girassol assumiu o stand e fez o atendimento.

REINO UNIDO
Depois da situação excecional vivida em 2011/12, graças à campanha e voo direto de Londres para Beja e da
quebra da procura que se lhe seguiu, em resultado da sua desativação, o Reino Unido iniciou em 2013 um
ciclo ascendente, que permitiu recuperar e até superar os valores atingidos durante esse tempo excecional.
QUADRO 18
DORMIDAS RU 2004/2018

Tradicionalmente este é um mercado cuja procura se faz sobretudo sentir no final do Verão, princípio de
Outono, ainda que se desenvolva em crescendo desde a Primavera.

48

49

Como o confirma esta distribuição temporal, o sol e mar não constitui uma das principais motivações dos
Ingleses na procura pelo Alentejo, antes se deslocando a este destino mais pelas diferentes opções de
touring, de temática múltipla.
QUADRO 19
SAZONALIDADE REINO UNIDO 2014/2018
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AÇÕES COM IMPRENSA
Press Trip Multimeios - TravelSupermarket, Lodestars Anthology, Jacqui Deevoy
Organização de visita de três jornalistas do Reino
Unido para conhecerem a Costa Alentejana, com enfoque na Rota Vicentina e a gastronomia da região.
Press Trip Multimeios - The Confidentials on-line, Press & Journal, Jewish News
Visita de um conjunto de jornalistas britânicos
para dar a conhecer o Património da Humanidade existente no território, além do touring e da
gastronomia.
O grupo visitou Arraiolos, Évora, Elvas, Estremoz
e as Alcáçovas.

Press Trip The Times
Apoio na visita de jornalista do The Times, Carol
Lewis, numa press trip conjunta com a região da
Extremadura. A jornalista percorreu localidades
como Elvas, Évora e Beja.
Press Trip Sunday Times e Bradt Guide
Organização da visita do fotojornalista Alexander
Robinson, numa viagem que se destinou a atualizar o guia de viagens Bradt Guide e a escrever
um artigo para o Sunday Times. Outro dos temas
alvo de reportagem foi o Alter CulturFest, em Alter do Chão.
Press Trip National Geographic
Organização de visita da jornalista Julia Buckley e
do fotógrafo Francesco Lastrucci, comissionados

pela revista National Geographic Traveler. Visitaram Estremoz, Vila Viçosa, Évora, Monsaraz e o
lago Alqueva.
Press Trip The Independent
Visita da jornalista britânica Sarah Gilbert para
escrever artigo sobre o Estuário do Sado, Troia e
Comporta para o jornal The Independent.

Press Trip - Lodestars Anthology
Organização de viagem do jornalista inglês Leo
Fogitt, da revista inglesa Lodestars Anthology
para trabalho jornalístico sobre Costa Alentejana,
com enfoque em Vila Nova de Milfontes e Sines.
AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
Pocket Guide

A profissional teve oportunidade de visitar as
Ruínas de Troia, passear no Sado para avistar os
golfinhos, entre outras atividades.
Press Trip The Times
Apoio e organização da visita da jornalista do
The Times, Hannah Summers, para realizar uma
reportagem que passou por Santarém e Évora.
Parte do programa foi baseado no guia “From
Farm to Table”, colocando-a em contacto com os
produtores locais.
Colaboração com National Geographic Traveller Adventure
Colaboração com a revista em título no quadro da
candidatura SIAC conjunta com a Rota Vicentina.
Press Trip The Telegraph
Apoio à visita da jornalista britânica do The Telegraph, Victoria Harper, ao Alentejo, com especial
enfoque na zona de Troia, mostrando todas as
potencialidades do destino.
Press Trip Elle Magazine
Organização de visita de equipa da revista Elle
para produção de moda e realização de reportagem sobre o destino, baseada na Comporta.

Elaboração e edição de pocket guide para distribuição nas sessões de capacitação organizadas
pela BRIGHT e ABTA nas quais participámos.
Dada a boa recetividade que este material teve,
foi reforçada a edição parav permitir a sua utilização igualmente em certames e outros eventos.
Sessão capacitação BRIGHT | Guildford
Apresentação do Alentejo param 35 associados da
Bright, que teve lugar a 6 de fevereiro.
Sessão de capacitação BRIGHT | Charing Cross
Apresentação do Alentejo param 50 associados da
Bright, que teve lugar a 7 de fevereiro.
Sessão de capacitação BRIGHT | Birmingham
Apresentação do Alentejo param 40 associados
da Bright, que teve lugar a 7 de março.
Sessão capacitação ABTA | Yorkshire Nortn Midlands regional meeting
Apresentação do Alentejo param 75 associados
da ABTA, que teve lugar a 15 de maio.
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ABTA London Regional Meeting
Apresentação do Alentejo param 90 associados
da ABTA, que teve lugar a 17 de maio.
Workshop Manchester
A 7 e 8 de Junho e com Organização do Turismo
de Portugal. Da participação neste woarshop resultou a organização de uma fam trip no mês de
Outubro.
Sessão capacitação BRIGHT | Reading
Apresentação do Alentejo param 28 associados
da ABTA, que teve lugar a 11 de setembro.
Sessão capacitação BRIGHT | Hatfield
Apresentação do Alentejo param 42 associados
da Bright, que teve lugar a 12 de setembro.
Sessão capacitação ABTA | Bristol
Apresentação do Alentejo param 30 associados
da ABTA, que teve lugar a 14 de setembro.
Sessão capacitação BRIGHT | Southampton
Apresentação do Alentejo param 37 associados
da Bright, que teve lugar a 2 de outubro.
Sessão capacitação ABTA | Central London
Apresentação do Alentejo param 65 associados
da ABTA, que teve lugar a 21 de novembro
Sessão capacitação ABTA | Birmingham
Apresentação do Alentejo param 65 associados
da ABTA, que teve lugar a 5 de dezembro

Fam Trip Travel Weekly		
Fam Trip partilhada com o Centro de Portugal,
aconteceu entre os dias 7 e 9 de outubro. Visita envolveu os seguintes agentes de viagem: Altahms Travel Services Ltd, INC Travel Group, Ken
Garrit Travel, Marple Travel Hyde Ltd, Pole Travel,
Travel Counsellors, Travel Counsellors.
Ultimate Cycling Tour (Nicolas Miles)
Aconteceu entre 28 a 30 de outubro, organizado
em conjunto com o centro, da nossa parte Bike
Tours Portugal em articulação com a A2Z.
Malcolm Hodgson e Sara Hodgson | National Trails
Malcolm Hodgson e Sara Hodgson - National Trails
visitaram o Alentejo ao abrigo do programa 365,
especificamente para visitar o Alpalhão Walking
Festival entre os dias 15 e 21 de novembro.
FEIRAS
Destinations
Participação na Destinations London 2018 em
parceria com o TO Sunvil.
WTM
A feira generalista aconteceu em Londres entre os
dias 5 e 7 de novembro. A ARPTA esteve presente no Stand e Portugal e consigo foi o associado
Amieira Marina que participou com módulo de
negócios.
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CHINA
Já nos anteriores Memórias Anuais referimos o fenómeno especial que constitui o comportamento do
mercado Chinês, muito recentemente surgido no Alentejo, bem ilustrado no quadro em baixo, pois trata-se de um mercado imergente, que em quatro anos duplicou a sua expressão e mantém lugar cativo no
Top 10 dos mercados externos mais importantes para o Alentejo.
Em 2018 ultrapassou as 31.000 dormidas e foi igualmente um mercado que se destacou pela taxa de
crescimento apresentada, que se situou nos 33,7%
QUADRO 20
DORMIDAS CHINA 2015/2018
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É, também, interessante a sua distribuição temporal ao longo o ano, apresentando verdadeiros picos de
procura nos meses de Fevereiro, Maio e Outubro, que em 2018 mais se acentuaram.
QUADRO 21
SAZONALIDADE CHINA 2014/2018

AÇÕES COM IMPRENSA

maio. A ARPTA esteve presente com no Satand
do Turismo de Portugal.

Daydow Trip
Apoio à organização da visita de Jin Zhang, influenciadora digital no site Daydow Trip, tendo
contemplado visitas a Tróia, Comporta, Sines,
Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Évora e Elvas.

Na feira estiveram ainda a EUROACE com balcão,
Reguengos de Monsaraz - Capital Europeia dos
Vinhos e Freeport.

AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
Iberia/British Airways Shanghai
Fam Trip organizada pelo Turismo de Portugal,
passou por várias regiões. Visitou o Alentejo nos
dias 7 e 8 de dezembro. A visita passou por Mértola e Évora. Fizeram parte os seguintes operadores:
SHA EverBright, SHA DONGLI INTERNATIONAL
TRAVEL , UTOUR., Shanghai Huayuan International Travel Co., Ltd., TUNIU, CTRIP HONGRUI,
CTRIP TICKETING, British Airways PLC & IBERIA.
		
FAM TRIP BA de Pequim
Fam Trip organizada pelo Turismo de Portugal,
passou por várias regiões. Visitou o Alentejo no
dia 13 de outubro, um dia e uma noite com o
foco em Évora. Da visita faziam parte os seguintes operadores: China International Travel Service
Ltd.,Head Office, On the way (Beijing) Air Service, UTour Group Co., Ltd., Beijing Huayuan international travel co., LTD , LEADTIME, DongTai,
Beijing Lead Holiday International Travel Service
Co.Ltd, British Airways.

OUTROS MERCADOS E MULTIMERCADOS
AÇÕES COM IMPRENSA
Austrália - Press Trip leisatyler.com
Apoio na visita ao território da bloguer australiana Leisa Tyler, centrando-se em Évora, Arraiolos e
Costa Alentejana.
Áustria - Press Trip Rádio Klassik
No âmbito das ações de promoção do Festival
Internacional de Música de Marvão apoiámos a
vinda de Ursula Magnes, jornalista da rádio Klassik, emissora de referência no que concerne à divulgação de música clássica.

FEIRAS
Áustria - Apresentação FIMM - Viena
ITB China - Shangai
Feira generalista aconteceu entre 16 e 18 de

Apresentação do Festival Internacional de Música
de Marvão em Viena. O evento, sob a forma de
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jantar, decorreu na residência oficial dos Embaixadores de Portugal na Áustria e contou, além da
atuação de um músico que viria atuar no programa do FIMM em 2018, com a presença de 16
jornalistas especializados com a área da cultura,
mais concretamente música clássica.

No âmbito do apoio da Air Canadá, a ARPT Alentejo organizou a visita de dois jornalistas - jornalista Sabrina Maddeaux e o fotógrafo David James
Mackay - do National Post, numa viagem que contemplou a zona do Ribatejo, mais concretamente
a Lezíria, assim como Montargil, Marvão e Évora.
Canadá - Press Trip Canadian Jewish News
Como resultado dos esforços do Turismo de Portugal na captação do turismo judaico foi realizada uma press trip de vários órgãos de comunicação social ligados com a temática. A Agência
de Promoção Turística do Alentejo participou na
organização desta visita, que contemplou locais
como Marvão, Castelo de Vide, Elvas e Évora.

Áustria - Press Trip Tv Orf
Organização de reportagem de fundo sobre o
Alentejo com um olhar particular sobre a gastronomia e os produtos da região. A equipa de produção deslocou-se durante mais de uma semana
pelo Alentejo, de Nisa a Mértola, passando pela
Costa Alentejana, para destacar produtores regionais, produtos autênticos, hotéis únicos, feiras, etc.

Dinamarca | Press Trip Multimeios | Jysk-Fynske Medier, Politiken, Jyllands Posten, Aller, Berlingske Tidende
Organização da viagem de vários jornais e revistas relevantes da Dinamarca para dar a conhecer a Costa
Alentejana, mais concretamente o produto Rota Vicentina, sem esquecer a gastronomia e a cultura locais.
portugal alentejo

Vandringsmanden
går i ﬁskernes fodspor

Austrália - Press Trip leisatyler.com
Apoio na visita ao território da bloguer australiana Leisa Tyler, centrando-se em Évora, Arraiolos e
Costa Alentejana.

Canadá - Press Trip National Post

Rota Vicentina-stisystemet i
det sydvestlige Portugal er
en 450 kilometer lang
natur- og kulturoplevelse.
POUL HUSTED
(TEKST OG FOTO),
ROTA VICENTINA

E

t rødt pandebånd og en rød rygsæk
kæmper sig frem ad sandstien
langt ude i horisonten med hjælp
fra et par vandrestave. Efterhånden
bliver den røde prik til en solbrændt vandringskvinde, som for en
kort stund standser op og nyder udsigten over klippekanten, der går stejlt ned
mod Atlanterhavet, hvor et par skarver
sidder og lurer på dagens fangst.

REJSEDEKLARATION
Politikens rejse og ophold var betalt af
Tourismo de Portugal. Turistbureauet
har ikke haft indﬂydelse på artiklens
indhold.
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POLITIKEN

Michaela Steiner fra Wien er inkarneret vandrer og afprøver for første gang
stisystemet Rota Vicentina i Alentejoprovinsen i det sydvestlige Portugal.
Hun er på vej sydpå ad ’Fiskernes sti’
mod ﬁskerlandsbyen Almograve, som
har en af de ﬁneste badestrande på den
portugisiske atlanterhavskyst.
»Jeg er her en uge og går 20-25 kilometer om dagen. I dag bliver det til 20 kilometer. Jeg vandrer året rundt. Nogle
gange går jeg alene, andre gange hiker
jeg sammen med min mand. Jeg elsker
at vandre«, siger Michaela Steiner og tilføjer, at vandring giver ro i sjælen, ﬁne
naturoplevelser og god motion.
Så hanker vandringskvinden op i rygsækken, sætter stavene i sandet igen og
gør sig klar til at marchere videre.

Den schweiziske vandringsmand
Selv har jeg indledt vandreturen på ’Fiskernes sti’ i netop Almograve et par timer tidligere og er på vej nordpå mod
badebyen Vila Nova de Milfontes, som er
en af portugisernes foretrukne feriedestinationer i sommermånederne.
Rota Vicentina-netværket ligger for en
stor dels vedkommende i naturparken
Parque Natural do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina. Stisystemet er på i alt
450 kilometer, hvoraf ’Fiskernes sti’ ud-

FISKEREN.
Fiskerne skal
kravle ned ad de
stejle klipper for at
komme til de gode
fangststeder.

gør 125 kilometer, som er inddelt i ni sektioner inklusive fem cirkelruter ved
kysten. Længden på dagturene svinger
fra 6 til 22 kilometer.
Strækningen fra Almograve til Vila Nova de Milfontes er på 15 kilometer og er
sat til fem timer. I brochurerne fraråder
man vandrere, som lider af højdeskræk
som denne vandringsmand at give sig
ud på ’Fiskernes sti’, men man skal altså
lide voldsomt af hypsofobi for ikke at
kunne følge i ﬁskernes fodspor.
Og vi følger netop i ﬁskernes fodspor,
fortæller Rudolfo Müller, som er en af
initiativtagerne til oprettelsen af Rota
Vicentina-stisystemet og vores følgesvend:
»Vi går på de stier, som ﬁskerne bruger, når vejret er for voldsomt til, at de
kan sejle ud med deres både. Derfor var
det nemt at anlægge ruten, for stierne
var her stort set allerede. Rota Vicentina
udgør små 500 kilometer, men det er
planen, at det skal udvides til over 700 i
løbet af 2019«.
Som navnet antyder, er Rudolfo Müller ikke portugiser. Han er bondesøn fra
den schweiziske kanton Aargau, men
kom til Portugal for 35 år siden og forelskede sig både i landet og en portugisisk
kvinde. I dag udlejer han feriehytter og
driver et cateringﬁrma med hustruen

REJSER Søndag 17. februar 2019

Hungria - Press Trip Bartók Rádió

Lissabon

SPANIEN

Apoio na visita de jornalista freelance oriundo
do Canadá, em parceria com o operador Osíris. A
visita centrou-se na região de Troia e Comporta.

P O R
T U G
A L

Canadá - Press Trip Bert Archer

Rota
Vicentina

Angélica. Desuden arbejdede Rudolfo
Müller som turguide, indtil han for alvor blev involveret i Rota Vicentina-projektet.
»Stisystemet åbnede officielt i 2012,
men ideen blev allerede fostret i 2002,
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Uma vez que a Hungria foi o destino convidado
do Festival Terras Sem Sombra, com a participação de vários músicos daquele país, houve um incremento de visitas de imprensa daquele país. No
caso tratou-se da vinda do jornalista Máté Borda
da radio Bartók.
Hungria - Press Trip Multimeios - Rádio Karc FM
e MTVA
Visita de Lilla Ebsz, jornalista da radio Karc, e de
equipa de reportage da MTVA, canal de televisão
pública, para participar num dos ciclos de concertos do Festival Terras Sem Sombra.
Hungria - Press Trip Kossuth Rádió
Visita do jornalista e editor de uma das principais
rádios da Hungria, Balázs Náray, para participar
nas tividades do Festival Terras Sem Sombra e
realizer reportagem sobre o destino.

Irlanda - Alentejo Wine Festival
Desenvolvimento de ação de promoção do enoturismo no Alentejo com concurso de oferta de viagem à região para consumidores que adquirissem
vinhos dos nossos associados em cadeia especializada em vinhos. Foi criada uma landing page onde
se promovia o concurso e o destino (www.alentejowinefestival.com) e produzido material gráfico
promocional para os locais de venda.
Irlanda - Press Trip Alentejo Wine Festival
No seguimento da ação Alentejo Wine Festival foi
organizada uma viagem conjunta dos vencedores
do concusro com vários meios relevantes da Irlanda, nomeadamente Irish Daily Mail, Sunday Independent, Sunday Business Post e the dailyself.me.
A visita permitiu conhecer alguns dos Produtores
de vinhos da região com projectos de enoturismo.
Irlanda - Press Trip RTE TV

Hungria - Press Trip HTM, Aktív Kalandozó és
Borlovagok magazins
No seguimento da apresnetação do Fetsival Terras
Sem Sombra em Budapeste, Hungria, surgiu o convite à jornalista Éva Mezei para visitor o Alentejo e
conhecer o Festival Terras SEm Sombra para uma
reportagem não só sobre o evento como do destino.

Ajuda na organização de visita de equipa de reportagem de um dos principais canais de televisão da Irlanda para dar a conhecer o produto Estrada Nacional 2,
nomeadamente desde Montargil até Almodovar.
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Japão - Press Trip NHK
Organização de equipa de reportagem do canal
público de televisão NHK para gravar episódio
do programa “O Mundo é repleto de objectos e
culturas magníficas”.
Japão - Guia de Portugal
Apoio logístico a visita da fotógrafa Tomoko Yasumori para recolha de fotografias para posterior
elaboração de guia de Portugal no Japão.

República Checa - Press Trip Zena a Zivot
Apoio à visita de dupla de jornalistas da revista
checa Zena a Zivot. O périplo incluiu passage por
Arraiolos, Évora, Elvas, Monsaraz, Beja, Mértola,
Grândola e Troia.
Rússia - Press Trip SNOB
Organização de visita de jornalista de conceituado
portal russo de lifestyle ao destino, com destaque
para o turismo de luxo, vinho e o Património Mundial.

México - Press Trip Multimeios - Milenio, Excélsior, El Informador, Notimex, Canal 44, Reforma
Organização de visita de jornalistas mexicanos
especializados em cultura para dar a conhecer
locais no Alentejo ligados com a escrita ou com
escritores portugueses relevantes.
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Polónia - Visita Multimeios - Podroze, Chwila
dla Ciebie, Poznaj Swiat, Twoj Styl, wp.pl, turystyka.wp.pl, polki.pl
Organização de visita de visita de vários meios
de comunicação polacos – online e offline para
visita ao território, destacando o Patrmónio Mundial e a gastronomia, com visitas a Troia, Alvito,
Évora, Estremoz, Elvas e Arraiolos.
Press Trip Kubuku,l Wp.pl e Time of Wine
No âmbito do Fetsival Internacional Música de
Marvão foi organizada a visita do jornalista Bartek Kiezun, que escreve para um conjunto importante de sites, noemadamente Kubuku,l Wp.pl e
Time of Wine . A reportagem centrou-se no festival e na zona de Marvão e Portalegre.

Suécia - Apresentação Destino Embaixada
Apresentação do destino Alentejo, em conjunto
com o Centro, Algarve, Madeira e Porto, na Embaixada de Portugal na Suécia. O eveno contou
com a participação de 40 convidados por entre
jornalistas e responsáveis de trade sueco.

Suécia - Press Trip 400mil.se
Visita de bloguer sueca Gunilla Yourstone pela
Costa Alentejana, dando a conhecer Vila Nova
de Milfontes e Zambujeira do Mar e envolvendo-a em atividades como hiking e cycling.
Suécia - Campanha Faltsterbo & Country TV
Desenvolvimento de campanha de promoção na
principal feira de equitação da Suécia, envolvendo televisão, com a oferta de um fim de semana
com experiência equestre no Alentejo.
Tailândia - Press Trip Lonely Planet
Desenvolvimento de programa de equipa de jornalistas do guia Lonely Travel Tailândia que se
centrou em Évora e Vila Viçosa.
Multimercados - Press Trip Sketch Tour Portugal
Apoio na organização de visita de dupla de desenhadores ao território, Marion Rivolier acompanhada por João Moreno, acompanhados por
uma equipa de produção da Partners. O tema
do programa de visita foi “Património Mundial e
Gastronomia & Vinhos”.

Multimercados - Press Trip Multimeios - Estremoz: Alentejo Food & Soul
No âmbito do Festival Alentejo Food & Soul foi
dado apoio à visita de um conjunto de jornalistas e influenciadores ligados ao mundo da
gastronomia, nomeadamente: Semi Hakim
(Turquia), Enrico Vignoli (Itália), Karime Lopez
(Itália), Francesco Brutto, Andrea Petrini + Catherine Petrini (Itália), Giorgia Cannarella (Itália),
Pilar Sales Duran (Espanha), Matthias Bernwieser (Noruega).
Multimercados – Campanhas Publicitárias - TER
Campanha Publicitária sobre o turismo em espaço
rural em vários meios de diferentes países, como a
FVW, Geo Saison, Nathional Geografic Traveller e
Aire Libre, inserida em candidature SIAC.
AÇÕES COM AGENTES DO SECTOR
Áustria - Capacitações Olimar/MERKUR
Aconteceram em fevereiro e tocaram cerca de
300 agentes de viagens.
Fam Trip ÖAMTC REISEN

Multimercados - Press Trip fromportugal.org
Organização de visitas do fotógrafo José Mendes a várias localidades do Alentejo para recolha
de registo fotográfico utilizado para divulgação
internacional do destino em brochuras, cartazes
e redes sociais.
Multimercados - Press Trip Sketch Tour Portugal 2
Apoio na organizaçao de ilustrador Rui Rebelo a
Beja, no âmbito do projecto do Turismo de Portugal Sketch Tour Portugal e que visitou várias
regiões do País.

Contou com 3 pessoas, aconteceu em outubro e
vou o resultado do voucher oferecido numa sessão
de formação em parceria com a Olimar em Bregenz. Passou pela Costa Vicentina e por Évora.
Encontro de lideres de Comunidades Judaicas
da América
Visita a Portugal dos principais lideres das comunidades judaicas do Brasil, Argentina, EUA e Canadá.
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FEIRAS
Áustria – Ferien 2018
Participação conjunta Alentejo, Porto e Norte e
Centro de Portugal, no âmbito do projeto “Portugal An Outdoor Destination”, tendo o atendimento neste certame sido assegurado pela ARPTCP.
Irlanda – Holiday World Show Dublin
Participação conjunta Alentejo, Porto e Norte e
Centro de Portugal, no âmbito do projeto “Portugal An Outdoor Destination”, tendo o atendimento neste certame sido assegurado pela ARPTPNP.
Suécia – Explore
Participação conjunta Alentejo, Porto e Norte e
Centro de Portugal, no âmbito do projeto “Portugal An Outdoor Destination”, tendo o atendimento neste certame sido assegurado pela ARPT
Alentejo.
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III – PLANOS DE
COMERCIALIZAÇÃO E
VENDA
Foram apresentadas no âmbito dos Planos de Comercialização e Vendas, 41 candidaturas que totalizavam 627.457,87€ de investimento. Em fase
de análise de admissibilidade dos projetos, foram
excluídos os apresentados pelos associados Ecork
Hotel, Gracio Boto & Casanova Lda, Arrontur Lda
e RG Lopes Lda por não cumprirem o determinado
no número 6 das Normas.
Foi também excluído o apresentado pelo associado Perfectsunset, Lda por não cumprir o determinado no número 15 das normas, em concreto por
não terem sido executados, pelo mesmo promotor,
em 2016 e 2017, os projetos apresentados no enquadramento deste regulamento.
Apurou-se assim o montante de 579.047,87€ de
investimento elegível.
Dos 36 projetos admitidos, 34 foram enquadrados na tipologia de projeto individual e dois na
tipologia de projeto coletivo.

No decurso do período de execução, foram excluídos os projetos das seguintes empresas por falta
de apresentação dos relatórios obrigatórios nos
prazos fixados no regulamento: Acústica Suave,
Argon Travel, Legendaventura, Osiris Travel, Oxygen Adrenaline, SAL, Spira, Tapada da Rabela e
Multiparques SA. Foram ainda excluídos os projetos dos associados Cabeças do Reguengo e Carmim por não terem executado pelo menos 25%
até ao relatório do terceiro trimestre.
O Associado Promenade Portugal, apresentou
desistência.
Nos relatórios finais foi apresentada despesa no
montante de 372.245,47€ que se encontra em
processo de análise documental com vista ao
apuramento de elegibilidade.
Caso venha a ser verificada a elegibilidade total,
esta despesa terá uma taxa de comparticipação de
34,14%. Esta execução corresponde a 64% do previsto após formalização dos protocolos, ficando, no
entanto, a componente contratualizada correspondente aos PCV’s com uma execução de 146%.
Apresenta-se de seguida o quadro resumo de
execução:
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PCV’s 2018 - EXECUÇÃO

Promotor

N.º

Candidatado

% de
execução

Execução *
3 895,25 €

Observações

A Cabana do Pai do Tomás

1

15 000,00 €

Acústica Suave

2

15 000,00 €

Jardimajestic

3

15 000,00 €

Argon Travel

4

15 000,00 €

-

Blue & Green Troia Design Hotel

5

15 000,00 €

15 000,00 €

Cabeças do Reguengo

6

7 000,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 23 das normas

Carmim

7

15 000,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 23 das normas

Casa do Terreiro do Poço

8

10 950,00 €

-

25,97%
0,00%

15 000,00 €

5 495,11 €
-

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

100,00%
0,00%

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

100,00%

50,18%

Ecork Hotel

9

5 510,00 €

Évora Hotel

10

10 600,00 €

7 219,47 €

Avizaqua Team Center - Herdade da Cortesia

11

15 000,00 €

10 814,61 €

72,10%

Montalvo - Construção e Habitação CRL

12

5 000,00 €

5 000,00 €

100,00%

Holiday Lovers

13

15 000,00 €

15 000,00 €

100,00%

M’Ar de Ar Aqueduto

14

15 000,00 €

5 668,00 €

37,79%

M’Ar de Ar Muralhas

15

13 900,00 €

11 651,82 €

83,83%

Gracio Boto & Casa Nova Lda

16

10 500,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 6 das normas

Arrontur Lda

17

9 600,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 6 das normas

Hotel Vila Park

18

10 445,00 €

Legendaventura Lda

19

8 145,00 €

OAK Unipessoal, Lda

20

11 110,00 €

8 890,73 €

80,02%

Wynandus Maria Albertus Riemslag (Monte do Casarão)

21

4 000,00 €

4 121,56 €

103,04%

Guipesil - Gestão de Imóveis, Lda - Monte do Giestal

22

12 800,00 €

6 883,00 €

53,77%

Perfectsunset, Lda (Monte do Zambujeiro)

23

11 000,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 15 das normas

R G Lopes Lda

24

11 800,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 6 das normas

Corte Pinheiro e Argamassa

25

15 000,00 €

Osiris

26

15 000,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

Oxygen Adrenaline

27

15 000,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

Palmayachts

28

14 715,00 €

9 264,60 €

62,96%

Portimar

29

15 000,00 €

15 000,00 €

100,00%

Grupo Pestana Pousadas

30

79 300,00 €

79 300,00 €

100,00%

Promenade Viagens e Turismo Lda

31

10 686,12 €

Quinta do Quetzal Sociedade Agrícola Lda

32

15 000,00 €

SAL - Sistemas de Ar Livre

33

15 000,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

Spira

34

13 400,00 €

-

0,00%

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

Planeta das Árvores Arb. Port. Lda (Tapada da Rabela)

35

4 600,00 €

0,00%

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

Troiaresort, Aqualuz, Golf Time, Marina de Tróia

36

80 000,00 €

Venda do Duque (Barbosa Mateus ltd.)

37

Vertigem Azul

38

Vila Galé Clube de Campo

39

Vila Galé Évora
Multiparques SA | ZMAR Eco Experience

9 816,58 €
-

8 920,00 €

12 922,16 €

-

0,00%

93,98%
0,00%

0,00%

3 550,00 €

3 550,00 €

100,00%

14 846,75 €

14 846,75 €

100,00%

12 000,00 €

11 998,54 €

99,99%

40

12 000,00 €

11 987,29 €

99,89%

41

15 000,00 €

0,00%

372 245,47 €

* A confirmação da elegibilidade da execução declarada carece de verificação da documentação apresentada
Plafond de financiamento

127 080,75 €

Estimativa inicial de financiamento

28,82%

Estimativa de financiamento após relatório final

34,14%

Apresentou desistência

86,15%

100,00%

627 457,87 €

Excluído nos termos do n.º 22 das normas

59,47%

80 000,00 €

-

Excluído nos termos do n.º 6 das normas

68,11%

Excluído nos termos do n.º 22 das normas
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IV – SUB PLANOS
O Plano de Promoção e Comercialização – Alentejo 2018 integrou um conjunto de subplanos,
suportados por financiamentos comunitários,
graças a candidaturas nas quais o estatuto da
Agência foi de promotor ou de copromotor, como
de seguida demonstraremos.
INTERNACIONALIZAÇÃO DO ALENTEJO –
PLANO CONJUNTO 2017/2018
Projecto conjunto de internacionalização de
PME’s, concluído a 31 de Dezembro de 2018, relativamente ao qual se preparam agora o relatório
final e a verificação dos indicadores de resultado.
Apresentou uma realização na casa dos 70%.
PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS E RECURSOS
CULTURAIS DE ÉVORA E DO ALENTEJO
Projeto que conheceu vicissitudes várias, que estiveram na base se um pedido de reprogramação física, financeira e temporal, encontrando-se
concluído à presente data.
INTERNACIONALIZAÇÃO DO POTENCIAL
DE RECURSOS NATURAIS DO ALENTEJO
E DO SUDOESTE ALENTEJANO PARA
TURISMO ATIVO
Projeto fisicamente concluído e neste momento
em fase de relatório final. Apresentou uma taxa
de realização próxima dos 100%.

INTERNACIONALIZAÇÃO DO TURISMO
RURAL ALENTEJANO
Projecto em fase de relatório final, que conheceu
uma taxa de realização próxima dos 100%.
PORTUGAL – AN OUTDOOR
DESTINATION
Por decisão unilateral da ARPTPNP a execução
deste projeto foi interrompida numa fase em que
já havíamos assumido compromissos na casa
dos 30% do investimento previsto.
Já depois de concluído o ano, a mesma estrutura,
que tinha o estatuto de parceiro líder, comunicou
ao Compete a sua decisão de proceder à anulação do projeto, sem que tivesse em conta os
investimentos feitos pelos restantes parceiros e
a necessidade de se apresentar pedido de pagamento para reembolso dos parceiros.
Mais do que os prejuízos financeiros, que foram
avultados, a não realização deste projeto deitou
por terra uma estratégia de enlace implicando as
3 ARPT’s com um vasto território interior, retirando às PME’s que nele intervêm ajudas importantes na conquista dos mercados externos.
CONSÓRCIO CIMAA – INICIATIVA
PROVERE INMOTION – ALENTEJO,
TURISMO E SUSTENTABILIDADE
Plano em execução desde Outubro 2017, com
um primeiro pedido de pagamento já apresentado e outro em elaboração.
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Dadas as contingências verificadas com o fornecimento do stand para as feiras internacionais,
mas sem que isso careça de reprogramação financeira, tornou-se necessário o reforço da dotação da rúbrica feiras.
A sua conclusão está agendada para 30 de Setembro de 2020.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA
MARCA ALENTEJO
Projecto em execução e quase na sua fase final.
Todos os fornecimentos foram adjudicados e as
brochuras encontram-se no prelo, estando a elaboração do site com todos os conceitos e conteúdos estabilizados.
Até meio do corrente ano os novos materiais entrarão em distribuição.
GO2MÉRTOLA
Projeto em execução, ao abrigo do qual se registou a participação na BOOT, em Düsseldorf.
Nos próximos meses serão acertadas contas entre os parceiros.
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V - EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL
Uma tónica constante na vida da Agência ao
logo de todo o 2018 foi a permanente falta de
tesouraria, que muito dificultou a gestão e a
intervenção dos serviços, agindo sempre perante um dilema muito difícil, que de forma algo
simples poderíamos traduzir na imperatividade
de fazer, para reforço da dinâmica da atividade
turística na região, mas ao mesmo tempo evitar
assumir encargos, pela notória incapacidade de
os satisfazer em prazos aceitáveis.
Uma das principais razões que nos levou a essa
situação foram os imensos atrasos verificados no
recebimento das contrapartidas dos investimentos efetuados em anos anteriores e no âmbito de
projetos financiados por fundos comunitários, alguns deles remontando a 2015, tendo o Alentejo
2020 justificado parte desses atrasos pela impossibilidade de a plataforma informática aceitar
o carregamento de pedidos de reprogramação,
fazendo parar todo o processo de análise dos
pedidos de pagamento, justificando ainda que,
por outra parte, o avolumar de situações dessas,
algumas das quais com cerca de dois anos, implicando centenas de candidaturas e de beneficiários, levou ao completo bloqueio dos serviços.
Ainda em termos de financiamentos comunitários
temos de realçar os problemas verificados com o
projeto “Portugal An Outdoor Destination”, em
resultado da postura da ARPTPNP, que descurou
por completo as suas funções de parceiro líder da
candidatura e não apresentou pedidos de pagamento relativamente à despesa efetuada pelos

parceiros, impedindo o recebimento de qualquer
verba deste projeto, cujo valor global ultrapassa os
430.000 €, o que implicou uma quebra de receita
para o Alentejo de dezenas de milhares de euros,
tendo a despesa sido efetivamente realizada.
Contributo igualmente importante foram as alterações verificadas no calendário das transferências do Turismo de Portugal, pois o que se encontrava vertido em contrato não foi respeitado,
tendo inviabilizado o conveniente planeamento
de tesouraria.
A agravas esta situação devemos ainda sublinhar
a confusão que se estabeleceu no que respeita
às transferência inicialmente imputadas à ERT,
mas mais tarde declaradas como devendo ser
executadas pelo Turismo de Portugal em nome
da ERT, para mais tarde se recuar à forma inicial,
alterando igualmente o planeamento dos pagamentos.
Esta situações obrigaram ao recorrente recurso
a financiamento bancário para antecipação de
verbas, o que resultou em maiores custos.
Devemos igualmente sublinhar a importância de
que se revestem para a presente execução orçamental os custos respeitantes a deferimentos de
anos anteriores.
Por fim, duas notas relativamente às contribuições dos associados:
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1. A necessidade de criação de imparidades por
extinção de empresas associadas e reconhecimento dos respetivos custos;
2. O incumprimento no pagamento das quotas
por parte de alguns dos associados.
De tudo isto resultaram fortes constrangimentos
na execução orçamental prevista para 2018 e,
por parte das situações antes apresentadas se
arrastarem para 2019, levando à necessidade de
diferir os custos e os proveitos das ações que se
encontram nessa situação.

ANEXO 1
CLIPPING ARTIGOS ALENTEJO – TURISMO 2018
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Devido ao número de páginas (mais de três mil),
optámos por colocar o relatório de artigos publicados na imprensa internacional sobre o destino
Alentejo para consulta através de link.
O relatório (executado pela Cision) apenas contempla os 10 principais mercados emissores
elegidos pelo Turismo de Portugal e exclui reportagens de televisão, rádio e influenciadores digitais. No total o relatório apresenta 1.171 artigos/
notícias e poderá ser feito o download aqui:
http://tiny.cc/8mqb4y

CONTA DA GERÊNCIA 2018
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

O Resultado Líquido, apurado no final deste ano, é de 82.801,11€ negativos, contribuindo
dessa forma para um decréscimo dos fundos patrimoniais da Agência.
Numa análise comparativa, verificamos que a Agência apresenta resultado negativos pela
primeira vez em quatro anos. Torna-se, assim, 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 74% do total de gastos e tendo descido cerca de 2% em relação ao ano anterior. Os
restantes gastos são compostos pelos gastos com o pessoal, com cerca de 20%, e a rúbrica
de outros gastos e perdas, representando cerca de 5%. Salientamos que o aumento registado
na conta de gastos com o pessoal está relacionado com os acréscimos e diferimentos de
gastos associados às candidaturas por força do princípio da especialização dos exercícios.

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, cerca de 53% do seu total (76% em 2017). Estes valores
resultam das candidaturas aprovadas em instâncias próprias e do reconhecimento
contabilístico dos rendimentos associados. Para este ganho, concorre sobretudo o ritmo de
apresentação dos respetivos pedidos de pagamento e têm, na sua essência, origem em
fundos comunitários no âmbito de candidaturas apresentadas e enquadradas na estratégia
de promoção da Agência.

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 clientes, no âmbito de
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participações em ações de promoção turística. Esta rúbrica representa cerca de 46% dos
ganhos.

Ao nível dos indicadores financeiros, salientamos a solvabilidade e a autonomia financeira
que apresentam valores inferiores ao ano anterior, sobretudo por força do valor do capital
próprio registado no final do ano de 2018.

O rácio de solvabilidade, que indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados
por capitais próprios, apresenta em 2018 o valor de 2,67% contra 11,46% 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 2,60% contra 10,28% do ano anterior.

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

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 2018, no montante de 82.801,11 €
negativos, 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, Compete 2020, Alentejo 2020 /
Portugal 2020.
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O trabalho em conjunto com os associados, e o constante envolvimento destes na execução
das ações, são metas permanentes para o futuro e fatores fundamentais para a afirmação
do Alentejo enquanto destino turístico nos mercados internacionais.

Grândola, 12 de março de 2019

A Direção
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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 220/2015 de 24/7, modelos de demonstrações financeiras
Portaria nº 218/2015 de 23/7, código das contas
Aviso nº 8259/2015 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.

71

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 2018 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores
do exercício de 2017;

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS 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,
encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de
imparidade. Estes ativos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que os
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ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de
acordo com o pretendido pela gestão.
As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são
determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na
data de alienação ou abate, sendo registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas
Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.

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

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

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

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

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

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

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

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo
divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando
benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo
económico futuro de recursos.
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SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO (NCRF 22)
Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são
reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições
exigidas para a sua concessão.
Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte
proporcional dos gastos suportados.

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

Clientes e outras dívidas de terceiros

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que
não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado
que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
Periodizações
As

transações

são

contabilisticamente

reconhecidas

quando

são

geradas,

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os
montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas
rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.
Caixa e Depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em
caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os
descobertos bancários são
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BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28)
A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados:
•

Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários e contribuições para a
segurança social.
Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o
empregado prestou o serviço.

3.2 - Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez
no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte
nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras:
Na preparação das Demonstrações financeiras, a Direção baseou-se no melhor
conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando
determinados pressupostos relativos a eventos futuros.
3.3 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de
provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos
durante o ano financeiro seguinte):
As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas
ações que se planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação
disponível. As alterações nos factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das
estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão diferir daquelas estimativas.

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

Conta
112

Observações

244,29

Total de caixa
Descrição

Montante

244,29
Conta

Montante

CGD

1211

6.564,31

CGD

1212

0,00

CGD

1213

1.244,84

Santander Totta

1214

11.089,04

C.C.A.

1215

0,00

CGD

1216

284,64

CGD

1217

4.373,15

Total de depósitos bancários

Observações

23.555,98

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

Descrição

Equipamento básico

31/12/2017

Adições

31/12/2018

2.329,80

2.329,80

Equipamento administrativo

17.123,30

17.123,30

Outros activos fixos tangíveis

1.920,00

1.920,00

Ativo fixo tangível bruto

21.373,10

0,00

21.373,10

Depreciações acumuladas

21.223,40

149,70

21.373,10

21.223,40

149,70

21.373,10

149,70

-149,70

0,00

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 2018 e 2017, apresenta a
seguinte decomposição:

78

Rubricas

31/12/2018

31/12/2017

Prestações de Serviços

4.990,00

4.990,00

Subsídios à exploração

656.554,55

1.004.984,56

Outros rendimentos e ganhos

572.311,44

304.143,19

1.233.855,99

1.314.117,75

TOTAL

O rédito registado na conta de serviços resulta do serviço prestado a um associado no âmbito
de ações de divulgação específicas. Neste caso, à semelhança do ano anterior, 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.
O Plano de Promoção e Comercialização – Alentejo 2018 integrou, para além do Plano de
Promoção Externa do Alentejo, contratualizado com o Turismo de Portugal e no qual se
inscrevem os Planos de Comercialização e Vendas, desenvolvidos pelos Associados, sobre os
quais se detalha no texto do Relatório de Gerência, os seguintes subplanos apresentados no
âmbito do Compete 2020 e Alentejo 2020 / Portugal 2020 / FEDER:
1 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO ALENTEJO – PLANO CONJUNTO 2017/2018
Projeto concluído a 31 de dezembro de 2018, com uma execução próxima dos 70% e do qual
foram recebidas duas transferências em 2018: 28.078,65€ em junho e 30.786,50€ em
novembro. Está neste momento em preparação o relatório final.

2 – PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E RECURSOS CULTURAIS
DE ÉVORA E DO ALENTEJO
Projeto concluído em 2018, estando neste momento em preparação o relatório final. Foi
recebida em janeiro de 2018 a transferência de 50.729,34€. Foi ainda apresentado um novo
pedido de pagamento, em dezembro de 2018, do qual se recebeu, em fevereiro de 2019, o
montante de 23.575,43€.
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3 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO POTENCIAL DE RECURSOS NATURAIS DO ALENTEJO E DO
SUDOESTE ALENTEJANO PARA TURISMO ATIVO
Projeto fisicamente concluído e neste momento em fase de pedido de pagamento e relatório
final. Foi recebido, em novembro de 2018, o montante de 11.452,76€. Apresentou-se ainda
em novembro de 2018 um novo pedido de pagamento, do qual se aguarda uma
comparticipação de 10.737,64€.

4 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL ALENTEJANO
Projeto em fase de relatório final, que conheceu uma taxa de realização próxima dos 100%.
Recebeu-se em agosto de 2018 o montante de 7.682,14€ e em novembro 29.243,48€. Em
novembro de 2018 oi apresentado novo pedido de pagamento do qual se aguarda o
recebimento de 20.888,24€.

5 – PORTUGAL – AN OUTDOOR DESTINATION
Projeto com execução em 2018 mas sem recebimento de comparticipações.

6 – PROMOÇÃO TURÍSTICA INTERNACIONAL DO ALENTEJO - VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
ENDÓGENOS ENQUANTO ATIVOS DIFERENCIADORES
Plano em execução desde outubro, com um primeiro pedido de pagamento apresentado em
dezembro e do qual se aguarda o financiamento de 61.310,47€.

7 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MARCA ALENTEJO
Projeto em execução tendo sido apresentado o primeiro pedido de pagamento e recebida a
primeira transferência já em 2019.
8 – GO2MÉRTOLA
Projeto em execução, ao abrigo do qual se registou a participação na BOOT, em Düsseldorf,
mas ainda sem recebimento de comparticipações.
9 – OUTROS
Foram ainda recebidas em 2018, do projeto Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do
Alentejo como um Destino Turístico, concluído fisicamente em 2017, as transferências de
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165.217,33€ em janeiro e 70.550,23€ em julho. Como a formalização da aprovação da
reprogramação deste projeto, solicitada em 2017, já só aconteceu no final do ano, não foi
possível encerrá-lo e apresentar o pedido de pagamento e relatório final.
Receberam-se ainda, do projeto Alentejo 365, os montantes de 70.560,00€ e da linha de
apoio a congressos, 21.000.00€.

O rédito registado na conta de outros rendimentos e ganhos resulta de diversas atividades
de gestão, como a comparticipações dos nossos associados em ações promocionais,
realizadas principalmente no estrangeiro e da quotização trimestral aos associados, da
entidade.
8– INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Clientes/Fornecedores/AcionistasSócios/Outras contas a receber e a pagar:
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31/12/2018
Descrição

Corrente

Não
corrente

31/12/2017
Total

Corrente

Não
corrente

Total

Ativos:
Créditos a receber

327.662,76

327.662,76

339.655,53

339.655,53

Outros activos correntes

342.610,79

342.610,79

281.810,75

281.810,75

Imparidades de clientes

-99.612,00

-99.612,00

-87.206,79

-87.206,79

Total do Ativo

570.661,55

570.661,55

534.259,49

0,00

0,00

534.259,49

Passivos:
Fornecedores

650.828,43

650.828,43

709.861,11

709.861,11

Outras dívidas a pagar

293.748,28

293.748,28

222.545,58

222.545,58

Total do Passivo

944.576,71

0,00

944.576,71

932.406,69

0,00

932.406,69

-373.915,16

0,00

-373.915,16

-398.147,20

0,00

-398.147,20

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 99.612,00 €.
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
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava
a seguinte decomposição:
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31/12/2018
Corrente

Não corrente

31/12/2017
Total

Corrente

Não corrente

Total

Estado e outros entes públicos
Passivos
Retenção

de

impostos

sobre

rendimentos
Imposto sobre o valor acrescentado

2.295,78

2.295,78

3.720,96

3.720,96

30.961,92

30.961,92

20.853,24

20.853,24

3.635,31

3.635,31

2.877,96

2.877,96

36.893,01

36.893,01

27.452,16

27.452,16

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 2018 e 2017 a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte
decomposição:

31/12/2018
Corrente

Não corrente

31/12/2017
Total

Corrente

Não corrente

Total

Diferimentos
Ativos
Gastos a reconhecer

449.666,36

449.666,36 477.470,86

477.470,86

Total

449.666,36

0,00 449.666,36 477.470,86

0,00 477.470,86

Passivos
Rendimentos a reconhecer

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Os gastos a reconhecer resultam de faturas contabilizadas em 2018, assim como gastos de
pessoal, que deverão ser alvo de comparticipação financeira, no âmbito dos contratos
realizados com o AICEP, com o Turismo de Portugal e com a CCDRA, durante o ano de 2019,
não o tendo sido no decorrer do ano de 2018.
Caixa e Depósitos bancários
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a
seguinte decomposição:
31/12/2018 31/12/2017
Caixa e depósitos bancários

23.800,27

56.215,16

244,29

221,15

23.555,98

55.994,01

23.800,27

56.215,16

Ativos
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total

Fundos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de fundos patrimoniais apresentava a seguinte
decomposição:
31/12/2018 31/12/2017
Fundos Patrimoniais
Reservas legais

33.851,24

33.851,24

76.185,12

31.779,34

Resultado líquido do período

-82.801,11

44.405,78

Total

27.235,25

110.036,36

Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais

Os resultados transitados de 2018 incorporaram o resultado líquido que transitou de 2017.
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9 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foram reconhecidos os
seguintes montantes em resultados, na rubrica de Gastos com pessoal:
31/12/2018 31/12/2017
Remuneração dos Órgãos Sociais e Diretor. Executivo.
Remuneração ao pessoal (nota 1)
Encargos s/ remunerações (nota 1)
Seg. ac. de trabalho
Outros gastos com pessoal

TOTAL

68.974,85

66.097,26

155.214,36

81.193,36

43.989,12

25.020,54

4.159,85

2.750,79

483,66

571,80

272.821,84

175.633,75

Nota 1: Por força do princípio da especialização dos exercícios, no âmbito das candidaturas,
foram diferidos a acrescidos gastos de pessoal ao longo dos anos 2017 e 2018 de acordo com
os pedidos de pagamento efetuados, o que, para efeitos comparativos, poderá desvirtuar a
leitura. Dessa forma, apresentamos a informação de forma desagregada para mais fácil
leitura e comparação entre os anos 2017 e 2018:
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31/12/2018
Remuneração dos Órgãos Sociais e Diretor. Executivo.
Remuneração ao pessoal (associado ao processamento dos vencimentos
do ano)
Remuneração ao pessoal (efeito dos acréscimos de gastos registados no
ano)
Remuneração ao pessoal (efeito dos diferimentos registados no ano)
Encargos s/ remunerações (associado ao processamento dos vencimentos
do ano)
Encargos s/ remunerações (efeito dos acréscimos de gastos registados no
ano)
Encargos s/ remunerações (efeito dos diferimentos registados no ano)
Seg. ac. de trabalho
Outros gastos com pessoal

TOTAL

31/12/2017

68.974,85

66.097,26

101.649,83

101.850,02

75.269,68

54.613,02

-21.705,15

-75.269,68

31.008,72

29.926,50

17.876,55

12.970,59

-4.896,15

-17.876,55

4.159,85

2.750,79

483,66

571,80

272.821,84

175.633,75

A estrutura de pessoal, assim como o montante dos vencimentos, têm-se mantido estáveis
ao longo dos anos pelo que, não considerando o efeito dos acréscimos e diferimentos
referidos anteriormente, não sofreram alterações em relação ano anterior.
10 – ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES
Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas
demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2018.
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BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
EXERCÍCIOS

Activo

Notas

2018

2017

31/dez/2018

31/dez/2017

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

6

Outros investimentos financeiros
Total do activo não corrente

0,00

149,70

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.149,70

Activo corrente
Créditos a receber

8

228.050,76

252.248,74

Outros activos correntes

8

342.610,79

281.810,75

Diferimentos

8

449.666,36

477.470,86

4/8

23.800,27

56.215,16

Total do activo corrente

1.044.128,18

1.067.745,51

Total do activo

1.046.128,18

1.069.895,21

Caixa e depósitos bancários

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais
Reservas legais

8

33.851,24

33.851,24

Resultados transitados

8

76.185,12

31.779,34

-82.801,11

44.405,78

27.235,25

110.036,36

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

8

650.828,43

709.861,11

Estado e outros entes públicos

8

36.893,01

27.452,16

37.423,21

0,00

293.748,28

222.545,58

Total do passivo

1.018.892,93

959.858,85

Total do capital próprio e do passivo

1.046.128,18

1.069.895,21

Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

8

Grândola, 12 de Março de 2019
O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556)

A Direcção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS NO PERIODO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018

EXERCÍCIOS
2018
Rendimentos e Gastos

2017

Notas

Vendas e serviços prestados

7

4.990,00

4.990,00

Subsídios, doações e legados à exploração

7

656.554,55

1.004.984,56

-965.298,44

-985.771,12

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

9

-272.821,84

-175.633,75

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

8

-12.405,21

0,00

Outros rendimentos

7

572.311,44

304.143,19

-64.884,81

-107.656,94

-81.554,31

45.055,94

-149,70

-149,65

-81.704,01

44.906,29

-1.097,10

-500,51

-82.801,11

44.405,78

0,00

0,00

-82.801,11

44.405,78

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, 12 de Março de 2019

O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556)

A Direcção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA NO PERIODO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018
Exercícios
2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO

2017

Notas

Recebimentos de Clientes e Utentes

8

277.487,03

222.116,02

Pagamentos a Fornecedores

8

-1.129.593,66

-832.215,04

Pagamentos ao Pessoal

9

-188.078,65

-180.924,31

-1.040.185,28

-791.023,33

1.117.549,09

1.035.510,20

-146.104,81

-267.668,08

-68.741,00

-23.181,21

197.423,21

100.000,00

197.423,21

100.000,00

-160.000,00

-162.455,31

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:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares

-1.097,10

-500,51

Subtotal

-161.097,10

-162.955,82

Fluxo das actividades de financiamento (3)

36.326,11

-62.955,82

-32.414,89

-86.137,03

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

0,00

0,00
142.352,19
56.215,16

Caixa e seus equivalentes no início do período

4/8

56.215,16

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4/8

23.800,27

Grândola, 12 de Março de 2019
O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556)

A Direcção

