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I – ENQUADRAMENTO

A) INTRODUÇÃO
Muitas foram as alterações ocorridas no final de
2018 e em 2019 que tiveram fortes impactes na
atividade turística nunca escala global. Falências
de TO’s e CA’s, fusões, alteração de estratégia dos
principais agentes económicos, agravamento das
alterações climáticas que levaram a novas motivações e preocupações dos turistas, com um galopante ganho de consciência de que esta não tem
sido uma atividade inócua do ponto de vista ambiental, ou seja, um ano em que novos paradigmas
se desenharam.
Se numa primeira leitura poderia parecer que um
destino com a dimensão do Alentejo não seria diretamente afetado por todas essas externalidades, o que realmente aconteceu assim não foi e as
mudanças também mexeram connosco.
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As ocorrências antes referenciadas acabaram por
determinar um comportamento da “velha Europa”,
além Pirenéus, marcado por decréscimos da procura e pela procura de outro tipo de propostas, que
acabaram por se traduzir num menor número de
turistas mas num crescimento da receita registada
nos alojamentos, enquanto o “novo Mundo”, com
especial destaque para EUA e Brasil, continuou na
senda do crescimento em volume e em valor.
Já a Espanha, porque muito menos afetada pelos
fatores antes referidos, mantém o seu lugar destacado como principal mercado externo para o
Alentejo, crescendo significativamente em valores
absolutos
2019 foi também o primeiro ano de mais um ciclo
da contratualização da promoção turística externa
de Portugal e das suas marcas regionais, que se
delineou à luz de um enquadramento estratégico
especifico, materializado no documento “ESTRATÉGIA TURISMO 2027”, com linhas de orientações
precisas e objetivos definidos, que seguramente
terão de ser revistos, pois os efeitos do referidos
na entrada deste relatório, irão ter continuidade no
futuro mais próximo.

D O

A L E N T E J O

A título de exemplo, colocamos 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 e estar hoje a
ultrapassar a barreira das 200.000 noites.
Numa dimensão mais ampla, entendemos ser
oportuno destacar que terminámos 2019 com um
ligeiro crescimento do número de dormidas originadas pelos mercados externos, próxima dos 2%,
estando prestes a superar a barreira de um milhão
de dormidas de estrangeiros, num total próximo
dos 3 milhões de dormidas, considerando todas as
tipologias de alojamento, ainda que nos casos do
TR, TH e AL apenas estejam a ser contabilizadas
as dormidas realizadas em estabelecimentos com
mais de 10 unidades de alojamento, o que deixa
uma imensa realidade de fora.
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.

B) A ATIVIDADE DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E DOS MERCADOS
Em 2019 os empreendimentos turísticos de todas
as tipologias contribuíram para a economia regional com proveitos diretos na casa dos 172.100.000
€, ou seja, mais de 14,8% acima do ano anterior,
registaram mais 4% hóspedes estrangeiros, que
dormiram mais 1,9% de noites do que no ano precedente. Olhando para a relação mercado interno/
mercado externo, constata-se que, tendo ambos
subido, passaram a representar respetivamente

cerca de 65,8% e 34,2%, ou seja, o mercado interno continua a ser o principal garante da atividade
turística no Alentejo, tendo inclusivamente visto a
sua importância aumentar.
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. Para permitir que a sequência que aqui se apresenta remonte
ao ano de constituição da Agência de Promoção
Turística do Alentejo, este quadro não tem as tipologias TH, TER e AL.

Dispondo desde 2014 de informação mais completa, que já inclui as unidades de TR, TH e AL com
capacidade superior a 10 unidades de alojamento, mas que ainda deixa de fora uma boa parte da
oferta do Alentejo, a evolução e o contributo para a
economia regional é ainda mais evidente, como os
quadros 2 e 3 o revelam.
Quadro 2
Evolução do número de dormidas 2014-2019
Mercado Externo e Interno – Todo o alojamento

Quadro 1
Evolução do número de dormidas 2004-2019
Mercado Externo e Interno (Sem TR, TH, AL, PC e PJ)

7
O efeito cumulativo do crescimento bruto da procura e do alargamento da base da recolha da informação traduziu-se, em cinco anos, num aumento
superior a 1,2 milhões de dormidas.
Estamos confiantes que a partir do momento em
que todo o tipo de alojamento contribua para a recolha da informação estatística, qualquer que seja
a sua dimensão, o peso específico da atividade turística no contexto da economia regional assumirá
uma dimensão que afirmará ainda de forma mais
evidente a sua importância enquanto gerador de
riqueza e de criação de emprego.
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Quadro 3
Evolução do número de dormidas 2014-2019
Mercado Externo e Interno – Todo o alojamento
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mos, um por um, mais adiante, devemos destacar
que, como o comprova o quadro em baixo, o ano
de 2019 se organiza hierarquicamente de forma
bem diferente de todos os anteriores:
Quadro 5
10 Mercados prioritários para o Alentejo – 2019

Para que melhor se entenda o que significam os
alojamentos classificados como TR, TH e AL no
contexto do Alentejo e voltando a sublinhar que
uma boa parte das quase 5 centenas de empreendimentos ainda não estão a ser considerados na
informação estatística disponibilizada pelo TravelBI, chamamos a vossa atenção para o quadro 4:
Quadro 4
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2019 – Distribuição das dormidas por tipologia:
Hotelaria tradicional/TR, TH e AL

Por outro lado, a hierarquia dos mais importantes
mercados para este destino conheceu algumas
significativas alterações, sobretudo em resultado
da contabilização das dormidas do TR, TH e AL e,
não obstante a leitura mais atenta que deles fare-

O destino conheceu algumas alterações significativas. A recuperação da quota de mercado da Alemanha, mercado externo que é o mais presente
no TR e que por isso regressa ao segundo lugar,
o crescimento constante do Brasil e dos USA, que
agora assumem respetivamente a 3ª e 4ª posições,
o peso que a França ainda representa não obstante
a forte quebra que tem marcado os últimos anos,
bem como a consolidação dos mercados de Itália,
China e Canadá. Sabemos de antemão que, com
os problemas que o mercado da China começou a
evidenciar no mês de dezembro e que continuam
durante o corrente ano, este será um mercado que
abandonará o TOP 10, deixando praticamente de
ter significado na atividade dos empreendimentos
turísticos não só do Alentejo, como de todo e Portugal e Europa durante, pelo menos 2020.

Interessante continua a ser o comportamento dos
mercados do Brasil e USA, que veem crescer a sua
importância para o Alentejo, não só pela sua expressão absoluta, como também pela distribuição
ao longo do ano, como adiante veremos. Enquanto isso, Espanha e França são os que mais contribuem para o acentuar da sazonalidade.

Influenciadores Digitais convidados e ao nível da
imprensa procurou-se alinhar os segmentos de
aposta – Enogastronomia, Natureza, Ativo, Sol e
Mar e Cultural – com as motivações dos jornalistas
e o perfil dos meios.
No total, em 2019, o Alentejo organizou mais de
70 press trips internacionais, ultrapassando os
150 jornalistas ou ID, oriundos de mais de duas
dezenas de mercados emissores.

Mais importante do que a melhoria da performance em termos de dormidas dos estabelecimentos
de alojamento foi o incremento dos proveitos que
2019 registou, tendo passado os 172 milhões de
euros, valor nunca antes atingido, quase triplicando a sua expressão em apenas 5 anos e que se
materializa num aumento do RevPar para 33 €, ou
seja, mais quase 10% do atingido em 2018.

D) PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS

Quadro 6

I.Seguidores

Proveitos globais 2014/2019 - Em milhões de Euros

A página ‘Visit Alentejo’ sofreu no ano de 2019 um
decréscimo de 3270 seguidores, passando de 243
216 no primeiro dia do ano para 239 946 aquando do fecho de 2019. A imagem abaixo ilustra este
decréscimo, que como é observável, foi contínuo e
sem nenhum pico de ‘unfollowing’. Assim é possível
compreender que esta redução não terá tido origem em nenhuma particular ação ou publicação e
deverá dever-se a um contínuo afunilamento do público ficando cada vez mais alinhado com o target.

C) 2019 COMMUNICATION PERFORMANCE

Comparativamente ao ano anterior (e considerando que apenas temos acesso aos dados a partir de
24 de Fevereiro), 2019 representou um decréscimo de seguidores, considerando que em 2018
a página iniciou o ano com 235410 seguidores e
terminou o ano com 243216 seguidores.

Excecionalmente, este ano, não dispomos de uma
lista dos artigos publicados na imprensa internacional sobre o Alentejo nem temos a sua valorização. O fato do Turismo de Portugal não ter disponível o serviço de monitorização de artigos, vulgo
serviço de clipping, e que era realizado pela Cision,
acabou por impossibilitar o acompanhamento dos
resultados de uma forma mais sistemática.
Independentemente dessa análise, e como resultado de uma estratégia definida para 2019, a
aposta da Agência de Promoção Turística do Alentejo foi para a captação de menos meios, mas melhores ou, no mínimo, mais alinhados com o target
pretendido. Aumentou-se o nível de exigência dos
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II. Seguidores Efetivos
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O número de seguidores efetivos é uma métrica que nos permite apurar o número de pessoas
novas que seguem a página e as que deixam de
a seguir num determinado momento, isto é, a diferença entre novos seguidores e cancelamento
de seguimentos. Esta é uma métrica importante
não só por nos demonstrar o crescimento (ou decréscimo) da nossa página, mas também por nos
permitir aferir picos de cancelamentos e de seguimentos, podendo estes serem conectados com
as publicações partilhadas nesses determinados
momentos.
São observáveis 18 picos de cancelamento de seguimentos que ultrapassam os 15 cancelamentos
diários. Desses, existem 6 momentos onde o número de cancelamentos é igual ou superior a 20
e que são pertinentes de análise mais profunda.
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É possível que os picos de cancelamento de seguimentos estejam diretamente correlacionas com
o conteúdo partilhado no próprio dia ou em dias
imediatamente anteriores mas esse poderá nem
sempre ser o caso não nos sendo possível apurar
com certezas quais as causas que levam alguém a
deixar de seguir uma página. Muitas vezes, poderá
tratar-se apenas de um recente desinteresse por
parte de alguém que se tornou seguidor da página
anteriormente ou até mesmo do cancelamento por
parte de portugueses, de Portugal, que entendem
que não se situam no target da página.

De uma maneira geral, é possível verificar o que o
alcance total é bastante homogéneo no primeiro
semestre do ano, não tendo grande picos em nenhuma das categorias. Já na segunda metade de
2019, é possível ver que o alcance pago supera
em grande escala o orgânico, particularmente nos
dias 24 e 28 de Julho e 2 de Setembro.

Relativamente aos picos de novos seguidores, são observáveis 7 superiores a 15 novos seguimentos, dentro os quais 2 são superiores a 20 novos seguidores.

V. Público

Relativamente ao alcance orgânico, a média deste período manteve-se nas 1117 pessoas, sendo
muito inferior ao valor alcançado no período anterior, que se encontrava nas 3050 pessoas.
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Tal como acontece relativamente ao cancelamento
de seguimentos, também nos novos seguimentos
é possível que em nada estejam relacionados com
as publicações partilhadas no momento e nos dias
anteriores. De qualquer das maneiras, tal como
foi feito para os cancelamentos de seguimentos,
é oportuno verificar quais os posts partilhados no
dia dos picos de seguimentos.
É pertinente também referir que o primeiro semestre de 2019 conta com menos picos de cancelamentos e que o segundo semestre, particularmente no período entre setembro e dezembro, é
responsável por 13 dos 18 picos de cancelamentos observados.
IV.Alcance
Relativamente ao alcance da página, este mostra-nos o número de pessoas que viram qualquer publicação da página, pelo menos uma vez. O mesmo
pode ser orgânico ou pago, ou seja, proveniente de
visitas à página ou de visualizações de partilhas do
conteúdo não promovidas (não pagas) ou proveniente de publicações promovidas que possam ter
sido mostradas ao utilizador em questão.

A audiência geral da página pode ser traduzida no
número de seguidores que a mesma tem, cerca de
240 mil pessoas. Destes, como mostra a imagem
abaixo, cerca de 70% são do sexo feminino e 30%
do sexo masculino. Relativamente aos escalões
etários, a maioria do público (uma percentagem
total de 25%) tem idades compreendidas entre
os 55 e os 64 anos. Por outro lado, o público com
idades compreendidas nos escalões etários dos
13 aos 17 anos e dos 18 aos 24 anos não chega a
representar 5% da totalidade da audiência.
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VI. Público Ativo
O público ativo é composto por 18,1 mil utilizadores, ou seja, cerca de 7,5% da totalidade do
público da página. Destes, a percentagem entre
homens e mulheres é um pouco mais homogénea
do que no público geral, com cerca de 60% a serem do sexo feminino e 40% do sexo masculino.
Quanto às idades, verifica-se que o público ativo
segue a tendência da totalidade do publico, com
os escalões etários mais altos a representarem a
maioria do público total.
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ção que conseguiu obter simultaneamente o maior
número de comentários, reações e partilhas. Esta é
uma publicação em espanhol contendo uma ligação,
partilhada no dia 19 de julho para o público em geral.
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No que concerne a localização do público ativo,
podemos verificar que o mesmo é maioritariamente proveniente da Alemanha, país que representa
cerca de um terço da totalidade. Segue-se o Brasil,
de onde são provenientes mais de 3500 dos seguidores ativos, Espanha, com uma audiência de
cerca de 2600 utilizadores e por fim Portugal,
onde não alcança os 2000 seguidores ativos.

VII. Publicações
Numa análise geral do conteúdo partilhado na página, podemos observar que existe uma publica-

Isto contraria a tendência geral, que mostra que
as publicações em Alemão têm mais interações do
que as publicações em Espanhol (que aparecem
apenas em quarto nesta categoria), como podemos observar na tabela ao lado.
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II – INTERVENÇÃO POR MERCADOS

i. O investimento em Espanha é, por norma, mais barato do que em outros mercados, razão pela qual os
valores investidos assumem uma expressão menor;

Ainda que o modelo padrão dos relatórios remetidos trimestralmente ao Turismo de Portugal implique a utilização de uma matriz diferente, mais
desagregada e projetada para se adaptar às realidades específicas das ARPT’s de maior dimensão,
contendo os seguintes temas e subtemas: Mercados, Companhias Aéreas, Operadores Turísticos,
OTA’s, VIP, M&I, Publicidade online, Publicidade
offline, Website, Outro, Materiais informativos,
Materiais promocionais, Organização de fam trips,
Apoio a fam trips, Orgtanização de outras ações
para Agentes de Viagens, Apoio a outras ações
para Agentes de Viagens, Apoio a visitas de familiarização, Ações de Promoção, Ações de Prospeção, Organização de press trips, Apoio a press
trips, Feiras, Outros eventos, Feiras de Produto,
Outros eventos, Workshops, Roadshows e Assessorias de imprensa, no presente texto seguiremos
um modelo muito mais simples e adaptado à nossa intervenção, que não considera alguns dos temas que integram a matriz nacional. De qualquer
sorte, no final deste relatório incluiremos os quadros de acordo com a matriz.

ii. Sendo um mercado que chega até este destino
sem praticamente passar pela tour operação tradicional, a aposta mais forte traduziu-se no investimento visando melhorar o posicionamento do Alentejo em diferentes canais de venda, nomeadamente
criando o destino “Alentejo” nos menus de navegação, ações que no seu total, ultrapassaram os 55 mil
euros;
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1.ESPANHA

Com uma quota de mercado de 21,2 % Espanha
continua a ser o principal mercado para este destino,
tendo nele sido aplicado um investimento correspondente a 16% do montante contratualizado, sendo de destacar, quanto a isso, os seguintes aspetos:

iii. Assumindo aqui particular importância a comunicação B2C, criando motivação no consumidor para
que procure este destino, sublinhamos igualmente
o investimento feito na contratação de assessoria de
imprensa, que rondou os 32 mil euros;
iv. A presença em feiras surge este ano associada a
encargos mais elevados não significando tal que tenhamos estado presentes num maior número de feiras, sendo tão somente o resultado dos encargos resultantes do novo modelo de participação na FITUR;
Tendo o mercado conhecido um crescimento de
3,3% consideramos que a intervenção promocional foi conveniente, devendo prosseguir-se o mesmo modelo.

Quadro 7
Investimento Espanha

TR, TH e AL, ainda que este não seja um mercado
muito presente nessas tipologias
Esta situação de crescimento deve ser entendida
como o resultado de diversos fatores, que talvez
seja possível resumir em duas grandes linhas: i.
por um lado, o maior reconhecimento e notoriedade deste destino em Espanha e, ii. por outro, o
resultado do investimento feito para melhorar o
seu posicionamento nas principais OTA’s, tarefa
que, contudo, não devemos considerar concluída,
pois em várias delas ainda não se conseguiu que
o Alentejo surja como um destino imediatamente
sob a marca Portugal.
Quadro 8
Espanha – Evolução das dormidas 2014 – 2019
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Devemos admitir que em termos de sazonalidade
o mercado de Espanha continua a revelar o comportamento de sempre, concentrando-se a procura nos meses de verão e na Semana Santa.
Ainda que o foco de todas as campanhas efetuadas com as OTA’s e os temas escolhidos para as
press trips procurem chamar atenção para o que
o Alentejo pode oferecer fora de essas épocas, a
verdade é não temos conseguido provocar significativas alterações no padrão de comportamento
deste mercado.

Depois de ter demorado uma década a atingir as
100 mil dormidas no Alentejo, demorou apenas 5
anos a praticamente duplicar esse número e ultrapassar as 200 mil, naturalmente que também graças à contabilização de parte das que ocorrem no
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Quadro 9

1.6. Press Trip El Pais

Sazonalidade Espanha 2018/19

Organização de visita de equipa de reportagem
do El Pais, mais concretamente do suplemento de
viagens El Viajero. Os jornalistas visitaram Marvão,
Estremoz, Borba, Monsaraz, Alqueva, Mourão e
Comporta.
1.7. Press Trip revista Scherzo

1. Ações com Imprensa
1.1.1 Apresentação do Festival Terras Sem
Sombra em Madrid (365 Alentejo)
Ação de divulgação do Festival Terras Sem Sombra
em Madrid.
1.1.2. Apresentação do FIMM - Barcelona (365
Alentejo)
Evento de divulgação do Festival Internacional de
Músicas de Marvão em Barcelona.
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1.3. Apresentação do Festival Terras Sem Sombra em Mérida (365 Alentejo)
Evento de divulgação do Festival Terras Sem Sombra realizado em Mérida.
1.4. Apresentação do FIMM - Sevilha (365 Alentejo)
Evento de divulgação do Festival Internacional de
Músicas de Marvão em Sevilha.
1.1.5 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 Chocalhinho, pelo Monte da Estrela, Herdade
do Vau e Monte do Giestal.

No âmbito do esforço de promoção do programa de
eventos 365 Alentejo e do FIMM foi organizada a visita do jornalista Justo Romero, da revista Scherzo,
que incluiu Castelo de Vide além de Marvão.
1.8. Press Trip Bloguers
No âmbito do esforço de promoção do programa
de eventos 365 Alentejo e do FIMM foi organizada
a visita dos bloguers Fernando Valmaseda, Ángel
Bigorra, David Bigorra, Goyo Prados e Alicia Escribano, dos meios 25 Televisión Barcelonautes, Rutes del Mon , Revista Gb e Viajar Digital, programa
de 20minutos na Capital Radio miradas Viajeras e
RNE Radio 4 Goyo Prados.
1.9. Press Trip Influenciador Digital
No âmbito do esforço de promoção do programa
de eventos 365 Alentejo e do Festival Terras Sem
Sombra foi organizada a visita do bloguer Phil Gonzalez a Évora, Santiago do Cacém e Sines.
1.10. Press Trip Influenciadores Digitais
Organização de viagem dos Influenciadores Digitais Juanma Furio e Azahara Luque com passagens por Comporta, Évora, Monsaraz e Grândola.
1.11. Press Trip Blogue Casilda de Casa
Organização de viagem da bloguer Cristina Ruiz
Montesinos, do blogue Casilda se Casa, com o
objetivo de promover o Alentejo como destino de
casamentos.
1.12. Gestão das Redes Sociais
Gestão mensal dos conteúdos em espanhol das
redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) do
Visit Alentejo Official; gestão de respostas e de
campanhas.

1.13. Notas de Imprensa
Envio regular de notas de imprensa, nomeadamente: Lo último em Alentejo. Novedades 2019
(Março); Troia y Comporta, dos paraísos para un
verano inolvidable (Maio); Actividades em el verano (junho); Un agosto lleno de eventos em Alentejo (Julho); Ciudades que no te puedes perder
(agosto); Planes otoñales para disfrutar em Alentejo (setembro); Nuevas rutas para completar el
Camino de Santiago desde Alentejo (outubro); Hoteles exclusivos para unas navidades inolvidables
en Alentejo (novembro); e Tres museos imprescindibles en tu recorrido por Alentejo (Dezembro)

Conferência na Universidade Complutence de
Madrid, que contou com comunicação do Diretor
Executivo.
2.4. Ações de promoção com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s
2.4.1. Lastminute.com
Ações conjuntas de promoção online nos meses
maio a outubro.
2.4.2. Rumbo
Ações conjuntas de promoção online nos meses
maio a outubro.
2.4.3. Destinia
Ações conjuntas de promoção online nos meses
de maio a outubro.
2.4.4. Edreams
Ações conjuntas de promoção online nos meses
de maio a outubro.

2. Ações com Agentes do Setor:
2.1. Missão Empresarial na Fitur
Organização da Missão Empresarial à Fitur que
contou com os seguintes associados: Casa do
Terreiro do Poço, Movijovem, HolidayLovers, Évora Hotel, Herdade da Barbosa, Hotel Dom Luís,
SAL, Portugal Soul, Heaven Inn Hotels & Resorts,
Lda., Herdade dos Grous, Amieira Marina, Turisver,
Ambitur, Heranças do Alentejo, Dark Sky, CIMMA,
Corktour, Casa Morgado do Esporão, Hotel Santa
Barbara, Monte Filipe e ERT.
2.2. Apresentação da certificação de destino
Sustentável na Fitur - Biosfere
Apresentação da certificação de destino Sustentável na Fitur – Biosfere, numa ação que integrou o
programa oficial da FITUR.

2.4.5. Amazon (através de Adglow)
Ações conjuntas de promoção online com a Amazon nos meses de maio a agosto.
2.4.6. Traveltino
Ações conjuntas de promoção online com a Traveltino no mês de novembro.
2.4.7. Logitravel
Ações conjuntas de promoção online com a Logitravel no mês e outubro.
2.4.8. Top Tourism Market
Ações conjuntas de promoção online com a Top
Tourism Market no mês de outubro.

2.3. Destinos Verdes: La discrupcion positiva
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2.4.9. Atrápalo

4 Assessorias de Imprensa - Globally Newlink

Ações conjuntas de promoção online com a campanha em co-marketing primavera 2019.

Assessoria de imprensa e gestão de redes sociais
no mercado espanhol de janeiro a dezembro.

2.4.10. The SecretSauce
Ações conjuntas de promoção com a campanha
em co-marketing outono 2019
1.2.5 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.
3. Feiras

2. ALEMANHA
Não obstante a Alemanha tenha representado
10,4 % da quota de mercado, o facto de termos
acolhido a apresentação da brochura 2020 da
Olimar “Das ist Portugal”, assim como por termos
uma colaboração mais intensa com este Operador
e os custos mais elevados resultantes da presença
da ITB foram razões que justificam que aqui se tenha aplicado 24% do investimento.

3.1 Fitur Madrid
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Participação na feira com espaço integrado no
stand do Turismo de Portugal. Com o Alentejo,
ocupando módulos de negócios, participaram as
seguintes empresas: Schultz, Movijovem, Hotel
Dom Luís e Associação Dark Sky. A Associação Baía
de Setúbal esteve presente com stand próprio.
3.2 FECIEX Badajoz
Participação na feira no quadro do programa candidatado ao SIAC Internacionalização de Recursos
Silvestres.
3.3. FIG Zafra
Participação na feira em parceria com a C.M. Mértola, integrada no SIAC Go2Mértola.
3.4. FERIA DE DESTINOS Y CRUCEROS RACC 19
Participação na feira com espaço de promoção,
numa ação articulada com a EdT do TP em Espanha.
3.5. FEHISPOR 2019
Participação com stand de destino na Feshispor
2019 em Badajoz, no quadro de uma presença
global do Alentejo coordenada pela CCDRA.

Sendo este um mercado onde a tour operação tradicional ainda se faz sentir de forma dominante,
especial preocupação foi dada à capacitação dos
Agentes de Viagens, seja através de workshops ou
de fam trips, tendo sido efetuado um investimento
de quase 37.000 € nesta última tipologia de ações.
No trabalho de busca por novas oportunidades comerciais e estabelecimento de novas parcerias julgámos adequado proceder à contratação de uma
assessoria, que foi importante na organização e
realização das ações de capacitação e fam trips,
tendo igualmente intervindo na organização de
press trips, rúbrica na qual foram gastos um pouco
mais de 16.000 €.
A vinda de mais de 120 Agentes de Viagens à
apresentação da brochura “Das ist Portugal” deveria ter um efeito indutor nas vendas de 2020, o

que é agora questionável. Contudo, se retiramos o
investimento feito neste evento, o montante aqui
aplicado situar-se-ia no nível correspondente à
quota de mercado que representa e ao crescimento potencial que revela.

que se deve à inclusão no nosso sistema estatístico dos resultados dos segmentos do TR, TH e AL.
Contudo essa dinâmica foi contrariada em 2019,
apresentando um decréscimo de 2,2% no número
de dormidas.

Quadro 10

Para apurar da razão de ser de tal decréscimo indagámos os nossos principais parceiros no mercado, que nos apresentaram como justificações
possíveis as seguintes:

Investimento Alemanha

1.Alterações climatéricas, que proporcionaram aos
Alemães dois verões consecutivos de muito bom
tempo e temperaturas elevadas, o que condicionou
a motivação pela procura dos destinos a sul;
2.A forte redução da capacidade aérea para Portugal, nomeadamente para Faro e sobretudo em
resultado da falência da Germania, só por si responsável por 10% do tráfego de alemães para Portugal;
3.A sobrelotação do aeroporto de Lisboa, que impede o aumento do número de lugares por parte
de várias companhias que asseguram as ligações
com a Alemanha, a que se associa a redução de
rotas de diferentes aeroportos alemães definidas
pela TAP;
4.A recusa de um número crescente de alemães
em se deslocarem de avião, por causa da respetiva
pegada carbónica.
Quadro 11
Alemanha – Evolução das dormidas 2014 – 2019

Desde 2014 e até 2018 o mercado Alemão revelou
uma situação de crescimento de forte expressão,

No respeita à distribuição da procura ao longo
dos meses, os últimos anos confirmam que cada
vez mais este é um mercado que nos procura na
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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,
nomeadamente o turismo de outdoor, que temos
prosseguindo como previsto na nossa estratégia.
Quadro 12
Sazonalidade Alemanha 2018/2019

D O

A L E N T E J O

1.1. Press Trip EN2
No âmbito do esforço de promoção do produto Estrada Nacional 2 foi organizada uma visita de sete
jornalistas alemães, em articulação com o operador Olimar. Os jornalistas e meios envolvidos foram Ingo Günther, Freizeit Woche; Christian Anton
Sebastian Mückl, Nürnberger Nachrichten; Horst
Joseph Schwartz, Freelancer do touristik aktuell;
Judith Hyams, Freelancer do Berliner Zeitung und
FAZ; Jürgen Juchtmann, jornalista para Neue Westfälische u.a.; Christa Maria Sigg, Freelancer da
Kunst und Kulturtitel; Michaela Strassmair, Focus
Online / Focus. O programa inclui passagens por
Montargil, Mora, Alcáçovas e Castro Verde.
1.2. Press Trip Brigitte
Organização de visita da jornalista Doris Ehrhardt,
da revista Brigitte. O tema foi o Alqueva Starlight
Destination, tendo passado por localidades como
Monsaraz, Mourão, Pias e Moura.

1. Ações com Imprensa:
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1.3. Press Trip Guia Reise Know-How
Apoio na visita do jornalista Thilo Scheu, comissionado para escrever sobre o Alentejo para o guia
Reise Know-How. O programa incluiu atividades
em Portalegre, Mourão, Monsaraz, Beja, Castro
Verde, Vila Nova de Milfontes e Sines.
1.4. Press Trip chiliGOLF
Apoio na visita do jornalista Rudolf Reiner, da revista chiliGOLF, com o objetivo de dar a conhecer a
oferta de golfe de Tróia. A visita inclui ainda locais
como Comporta e Lagoa de Santo André.
1.5. Press Trip Revista Orpheus
No âmbito do esforço de promoção do programa
365 Alentejo e do Festival Internacional de Música
de Marvão foi convidada a jornalista Iris Steiner, da
revista Orpheus, e incluiu também visita a Castelo
de Vide.
1.6. Press Trip Kolner Stadtanzeiger
No âmbito do esforço de promoção do programa
365 Alentejo e do Festival Internacional de Música
de Marvão foi convidado o jornalista Markus Shwering, do Kolner Stadtanzeiger, e incluiu também
visita a Castelo de Vide.

1.7. Press Trip Revista Abenteuer und Reisen

1.14. Gestão de Redes Sociais

Organização de visita do jornalista Konstantin Arnold, da revista Abenteuer und Reisen, a Évora.

Gestão mensal dos conteúdos em alemão das redes sociais (Facebook e Instagram) do Visit Alentejo Official; gestão de respostas e de campanhas.

1.8. Press Trip Multimeios
Organização de visita dos jornalistas Frank Hartung, Wolfgang Antes, Michael Nowak, Gunnar
Grüttner e Astrid Herbold, dos meios Medienkompetenzcenter Ruhr, jugendstiftung.de, journal Projektarbeit, RBB Berlin, Märkische Oderzeitung e
Deutsches Jugendherbergswerk. O programa incluiu visitas a Évora, Beja, Almograve e Odemira.
1.9. Press Trip Multimeios
Organização de visita dos jornalistas Renate Wolf-Götz, Helmut Bissinger e Gottfried Patterman dos
meios Rhein Neckar Zeitung, Augsburger Allgemeine e Tips-for-Trips. O programa incluiu visitas a Santo André, Évora, Monsaraz, Elvas, Castelo de Vide e
Marvão, tendo servido como apresentação da campanha de promoção do Alentejo pela Olimar.
1.10. Press Trip Multimeios
Organização da visita dos jornalistas Regula Linin,
Sarah Bechimer e Yasemine Schakmak, dos meios
SonntagsZeitung, LEA Magazine e STIL.IST Magazine, a Évora e Monsaraz.
1.11. Press Trip Imprintmytravel
No âmbito do esforço de promoção do programa 365 Alentejo e do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém foi convidada a jornalista
Maria-Lisa Stelze, do blogue, Imprintmytravel. O
programa incluiu passagens por Santarém, Évora
e Monsaraz.
1.12. Workshop de cozinha para jornalistas
Workshop de cozinha para jornalistas em Berlim
orientado pela Escola de Hotelaria de Portalegre.

1.15. Notas de Imprensa
Produção e envio de várias notas de imprensa
difundidas junto dos media alemães, nomeadamente Cultural Festivals in 2019 (abril), Alentejo
Coastline (junho); New Hotels in the Alentejo (julho); Harvest in the Alentejo (agosto); Unesco world heritage in Alentejo (setembro); Hiking & Cycling
Routes in teh Alentejo (novembro); Condé Nast
Traveler wine destination (dezembro).
2. Ações com Agentes do setor
2.1. Fam Trip Associação dos Hotéis Rurais 1
Esta visita educacional contou com a presença de
9 operadores do mercado alemão e foi uma coorganização com a Associação dos Hotéis Rurais.
Participaram os seguintes operadores: ATourO,
Bader Kulturreisen, Neues Reisen, Miller Reisen,
WEINRADEL, Die Landpartie, ABANICO Individuell Reisen, SRD Reisedienst e Alltours flugreisen
GmbH. Esta ação fez parte do PPM “Portugal A
Country Side Dream”.
2.2. Fam Trip Agentes de Viagem Olimar 1
Fam Trip com o operador alemão Olimar. Contou
com 24 agentes de viagem e passou por locais
como a costa alentejana, Alcácer do Sal, Évora e
Arraiolos.
2.3. Fam Trip Associação dos Hotéis Rurais 2
Visita de familiarização realizada no âmbito do
PMM “Portugal A Country Side Dream” que contou
com 4 agentes de viagem alemães e foi coorganizada com a Associação dos hotéis Rurais de Portugal. A visita passou por Setúbal, Alcácer do Sal,
Montemor-o-Novo, Évora, Estremoz e Arroches.

1.13. Press Trip DPA
No âmbito do esforço de promoção do programa
365 Alentejo e do Cant Fest foi convidado o jornalista Andreas Drouve, da agência DPA, com passagem por Évora e Serpa.
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2.4 Fam Trip Associação dos Hotéis Rurais 3

3.FEIRAS

Ação no âmbito do PMM Portugal A Country Side
Dream que contou com seis agentes de viagem
alemães e foi coorganizada com a Associação dos
hotéis Rurais de Portugal. A visita passou por Setúbal, Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo, Évora,
Estremoz e Arroches.

3.1. CMT Stuttgart

2.5. Incentivo a Agentes de Viagens

3.2. F.r.e.e - Die Reise- und Freizeitmesse

Organização da visita dos vencedores do sorteio
durante o Roadshow na Alemanha. Os vencedores
passaram 4 noites na Costa Alentejana.

Participação na feira com stand, com o Alentejo
esteve presente a o associado Associação Baía de
Setúbal e do operador Olimar.

2.6. Reunião Olimar

3.3. IT Berlim

Realização de reunião com os representantes do
operador alemão Olimar para captação do evento de apresentação da brochura “Das Ist Portugal
2020” para o Alentejo.

Participação na feira com stand, com o Alentejo estiveram presentes os seguintes associados:
Schultz, Movijovem, Associação Dark Sky, Upstream, Palmayachts, Gavião Nature Village, C.M.
Reguengos e Konzeptour.

2.7. Evento de Comemorações 10 junho
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Organização de evento para Agentes de Viagens
que contou com a colaboração da Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre.

Participação na feira com stand, com o Alentejo
estiveram presentes três empresas associadas e
um operador: Movijovem; Rota Vicentina; Associação Baía de Setúbal e Olimar.

3.4. Imex Frankfurt
Participação na Feira Imex Frankfurt, nesta feira
esteve presente o associado Portimar.

2.8. Apresentação da brochura OLIMAR

3.5. Tournatur Düsseldorf

Organização da apresentação da Brochura da Olimar em Elvas. O evento contou com cerca de 100
agentes de viagens que estiveram 3 noites no Vila
Galé Collection Elvas. Tiveram ainda a oportunidade de visitar Monsaraz, Évora, Castelo de Vide
e Marvão.

Participação na Feira com stand. Com a ARPTA
estiveram presentes as seguintes empresas associadas: Movijovem, CAMPIGIR, Rota Vicentina,
Olimar, Associação Baia de Setúbal, Sal e Portugal
Soul e Sociedade Agrícola Antonio Picado Nunes.

2.9. Apresentação do Programa 365 Alentejo
aos agentes de Viagens - Olimar /Elvas
Apresentação do Programa 365 Alentejo durante o jantar de gala do lançamento da brochura da
Olimar que contou com 100 agentes de viagens
alemães.
2.10. Roadshow Olimar
Roadshow promovido em conjunto com a Olimar
que visitou 4 cidades alemãs.

3.6. Feira do Livro de Frankfurt
Participação com stand de destino na Feira do Livro de Frankfurt.
3.7 Assessorias de Imprensa - KPRN
Assessoria de imprensa e gestão de redes sociais
no mercado alemão de janeiro a dezembro.

3. BRASIL

Quadro 13
Investimento Brasil

Com 9,4 de quota de mercado, o Brasil foi alvo de
um investimento de 8,5% do total do orçamento
contratualizado, sendo de destacar o investimento
feito em articulação com Operadores Turísticos,
bem como com a contratação de uma assessoria,
de cujo contrato se destaca a criação e gestão de
uma plataforma informativa e transacional (turismodoalentejo.com.br), conectada com a presença
nas redes sociais, a produção e disseminação de
conteúdos.
Numa outra dimensão surgem os custos com a
organização de press trips, não por que o seu número seja elevado, mas o custo por jornalista deslocado é elevado.
Numa simples análise de “custo/benefício”, devemos ter em atenção que este continua a ser um
dos mercados que mais contribui para os proveitos gerados pela atividade turística.
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Ainda na mesma ótica e tendo presente que o mercado encerrou o ano com um aumento de 16,8%,
estamos em crer ter vindo a realizar investimentos
assertivos.
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Na senda do que se vem registando desde o início
da presente década, mais uma vez o comportamento do mercado do Brasil voltou a destacar-se
pelo crescimento apresentado (16,8%), um dos
mais relevantes do ano, tanto em termos percentuais, como absolutos.
Aparentemente a situação de instabilidade económica, social e política que o mercado enfrenta
não se fez sentir na procura dos Brasileiros pelo
Alentejo, que não só cresce como conhece uma
expressão mais disseminada pelo território.
Quadro 14
Brasil – Evolução das dormidas 2014 – 2019
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3.1 Ações com Imprensa
3.1.1 Press Trip O Globo
Organização de programa para visita da jornalista
Luciana Froes, em reportagem para o jornal o Globo. Tratou-se de uma visita de âmbito generalista
que passou por Évora, Monforte, Campo Maior e
Elvas.
3.1.2 Ação de promoção Le Postiche
Ação de promoção com as lojas Le Postiche, consistiu na decoração das montras da marca com
elementos que remeteram para o Alentejo enquanto região turística secundada por realização
de press trip de influenciadores digitais.
3.1.3. Press Trip Influenciadores Digitais
Organização de visita de influenciadores digitais brasileiras, nomeadamente Mónica Salgado e Fabiana
Gama, com passagens pela Comporta e Évora.
3.1.4. Gestão de Redes Sociais
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O padrão da distribuição temporal da procura conheceu duas alterações que convém sublinhar:
1. O aumento do fluxo de Brasileiros que procuram o Alentejo na primavera, sobretudo no mês de
maio e a manutenção da menor procura durante o
mês de agosto;
2. O alargamento do período de maior procura,
que agora se faz sentir com sugestiva evidência
em outubro, continuando o Brasil a ser um dos
mercados que mais contribui para a diminuição da
sazonalidade.
Quadro 15
Sazonalidade Brasil 2018/19

Gestão mensal dos conteúdos em português do
Brasil das redes sociais (Facebook e Instagram)
do Visit Alentejo Official; gestão de respostas e de
campanhas.
3.1.5 Gestão de landing page e blogue
Atualização da página da ARP Alentejo no Brasil,
com inclusão de oferta, e criação de conteúdos
para o blogue.
3.1.6 Notas de Imprensa
Produção e difusão de 30 notas de imprensa durante o ano de 2019, sendo que 25 se destinaram aos
meios de público final e 5 para os meios do trade.
3.1.7. Assessorias de Relações Públicas
Assessoria de imprensa e gestão de redes sociais
no mercado Brasileiro de janeiro a dezembro, incluindo as tarefas referidas nos pontos 3.1.4, 3.1.5
3 e 3.1.6.

3.2. Ações com Agentes do Setor
3.2.1. Portugal 360 Rio de janeiro
Participação na 2ª edição do maior evento sobre
Portugal no Rio de Janeiro, promovido pelo Turismo de Portugal, tendo sido o único destino regional
presente. O evento incluiu ações de capacitação e
um espaço “Alentejo”, decorado com réplicas de
Tapetes de Arraiolos e artesã a trabalhar ao vivo.
3.2.2. Organização de outras ações para agentes - Encontro AFIA Portugal
Captação de evento que mobilizou mais de 850
participantes, que estiveram alojados em Troia
durante 5 dias;
3.2.3. Promoção do Turismo Religioso
Reuniões com agentes e operadores turísticos especializados em turismo religioso das comunidades judaicas e Evangelistas do Rio de Janeiro.
3.2.4. Conferencia Internacional de Turismo de
Polo Cuesta
Participação em Conferência Internacional de Turismo de Polo Cuesta, Perfeitura de Bofete, para
partilha de experiências sobre o modelo de organização da promoção internacional do Alentejo.
3.2.5. RoadShow Brasil com Abreu
Capacitações sobre o destino Alentejo para os
Agentes de Viagem que trabalham com o Operador
ABREU no Brasil. Visitou quatro cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.
3.2.6. Fam Trip Younique Tailor Tours

prémio, constituído por uma visita de familiarização ao Alentejo, que passou por Évora e Monsaraz.
3.2.8. Fam Trip Azul Viagens
Visita educacional que passou por várias regiões,
incluindo o Alentejo e que contou com 13 agentes
de Viagens da Azul Viagens. No Alentejo passou
por Évora, Portalegre e Montargil.
3.2.9. Fam TAP Brasil
Organização de visita para departamento comercial da TAP/Brasil, que passou por Évora e por Beja.
3.2.10. Fam Trip Andarilho de Luz
Visita de reconhecimento do território do Operador Andarilho da Luz – Operador brasileiro especializado em caminhadas. Veio com o objetivo de
desenhar programas de caminhada na Rota Vicentina na zona do Guadiana (Mértola) e na zona de
implantação do Transalentejo.
3.2.11 Brochura B2B Brasil
Produção de conteúdos e edição da Brochura
Alentejo no Brasil, destinada a Agentes de Viagens, para distribuição nas sessões de capacitação e outros eventos.
3. FEIRAS
3.3.1. ABAV
Participação na feira de turismo das Américas,
ABAV e realização de várias reuniões com agentes
e operadores turísticos, além de ações de capacitação do destino Alentejo.

Fam Trip do mercado brasileiro promovida pelo
operador Younique Tailor Tours. Contou com 10
pessoas que passaram por Évora e Beja.
3.2.7. Fam Trip Campanha Namorados - Shopping Barra
Na sequência de campanha no Shopping Barra
Sul, desenvolvida em parceria com a TAP, oferta de
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Quadro 16
Investimento USA

Com uma quota de mercado de 9,3%, no mercado dos USA, conjuntamente com o Canadá, foram
o destino de 11,3% do investimento, aplicado na
sua quase totalidade no roadshow feito nas cidades de Boston, Washington DC, Chicago e Toronto.
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De realçar a significativa participação conhecida em todos os workshops que integraram este
roadshow, tendo os principais operadores destes
mercados para o Alentejo feito questão de estar
presentes, como foi o caso dos ligados ao cycling,
como a Black Roads, Duvine ou Butterfield & Robinson.
Numa dimensão muito distinta, na casa dos 10.000
€, esteve a organização de fam e press trips, cujos
resultados foram igualmente assinaláveis.
Não fosse 2020 o que se adivinha, estes mercados
deveriam, em situação normal, constituir uma das
nossas prioridades, reforçando até a capacidade
de investimentos, não pela evolução já conhecida,
como pelo seu potencial de crescimento.

Os últimos 5 anos revelam um comportamento
notável por parte do mercado dos USA, que tem
subido ano após ano e que em 2019 regista o
maior crescimento percentual de todos os mercados externos, situando-se em 26,4%.

Quadro 17

4.1. Ações com Imprensa

EUA – Evolução das dormidas 2014 – 2019

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 maio, setembro e outubro, o que decorre da
motivação principal na escolha por este destino,
que é a realização de programas de Cycling. Este
é também um dos mercados que mais contribui
para a atenuação da sazonalidade, devendo ser
potenciado esse efeito.
Quadro 18
Sazonalidade USA 2018/19

4.1.1 Press Trip Forbes

27

Organização da viagem da jornalista Laurie Werner,
da revista Forbes, para dar a conhecer Troia, Comporta, Évora, Vidigueira, Monsaraz e Estremoz.
4.1.2. Press Trip Multimeios
Organização de programa de visitas dos jornalistas e bloguers Sam Schnur, The Naughty Fork;
Melissa Male; Justin Schuble, DC Food Porn e
Jason Baker, Jaosn Eats. A visita incluiu experiências em Estremoz, Marvão, Évora, Castelo de
Vide, Alpalhão e Elvas.
4.1.3. Press Trip Multimeios 1
Com o objetivo de promover o Alentejo enquanto
destino de casamentos e luas de mel foram convidados os jornalistas e bloguers Lynda Terhune,
Holly Kapherr e Beth Davis, dos meios Grace Ormonde Wedding Style, Destination I Do e California Wedding Day.
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4.1.4. Press Trip Multimeios 2
Organização de viagem dos jornalistas Raphael
Kadushin, Dynie Sanderson e Ronald Kapon, dos
meios The Robb Report e Napa Valley Life. O programa incluiu paragens em Comporta, Évora, Vila
Viçosa, Monsaraz, Vidigueira, Beja e Mértola.
4.1.5. Press Trip Influenciador Digital
Apoio na visita do influenciador digital Nick Crawford, com passagens por Marvão, Castelo de Vide,
Campo Maior, Évora e Monsaraz.
4.2. Ações com Agentes do Setor
4.2.1 Divulgação Festival Terras Sem Sombra
nos EUA
Realização de evento em Washington para divulgação do festival Terras Sem Sombra junto de
Operadores e Agentes de Viagens.
4.2.2 Roadshow EUA /CA
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Road Show promovido pela ARPTA. Passou por
Chicago, Washington D.C., Boston e Toronto e contou com a presença de várias empresas associadas. Estiveram presentes as seguintes empresas:
Upstream, Argaon Travel, Tivoli Eco Resort, Herdade ds malhadinha Nova, Windsortravel, Hotel D.
Luís e Bike Tour Portugal.
4.2.3 Fam Trip Valessa Cultural Services
Apoio à organização da Fam Trip do Operador Americano Valessa Cultural Services que visitou o Alentejo vindo de Espanha e fez paragem em Évora.
4.2.4 Fam Trip Castle and Wine Selfguided
Apoio à visita educacional organizada pela Turaventur que contou com a presença do operador
Americano Bike Tours, USA. A visita passou por
Arraiolos, Estremoz, Évora, Vila Viçosa. O operador
visitou-nos com o objetivo de construir programas
de cycling.
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5. FRANÇA

França constitui uma das nossas maiores preocupações.
Embora ainda representando 8,5% de quota de
mercado e ter absorvido 16% do investimento,
praticamente todo ele alocado no incentivo à venda nos canais on e off line, os efeitos do desinteresse que se instalou nos grandes Operadores
quanto ao destino Alentejo e a incapacidade de
fazer com que outros, de segmentos específicos
como se verifica noutros mercados, comecem a
olhar para este destino com uma atenção diferente, continuam a levar o Alentejo para valores
idênticos aos que se registavam antes da chagada
à região das grandes operações.
Em 2019 seguimos as recomendações da EdT de
Paris no sentido de se manter o investimento junto
do mesmo grupo que cancelou a maior das operações, para que o desinteresse se não instalasse
de vez, mas não podemos dizer que essa linha de
intervenção tenha sido conseguida.

Quadro 19
Investimento França

noites do que em 2018, ano já por si negativo no
que concerne a este mercado, estamos agora no
ponto mais baixo da procura desde que se passou
a contabilizar também as dormidas nas unidades
de TR, TH e AL com capacidade superior a 10 unidades de alojamento.
Quadro 20
França – Evolução das dormidas 2014–2019

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, ainda que
com valores mais contidos.
Quadro 21
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Sazonalidade França 2018/19

O recuo que já vinha revelando nos últimos anos e
que se devia em grande parte ao cancelamento das
operações que o Grupo Karavel, através da marca
FRAM, mantinha para o Alentejo, ainda se acentuou
mais e em 2019 os valores de dormidas totais, incluindo TR, TH e AL esteve abaixo dos que se registavam antes dessas operações terem ocorrido.
Com uma quebra de 13,2%, ou seja menos 7.200
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5.1 Ações com Imprensa

D O
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5.1.5 Press Trip Revista GEO
Apoio na visita do jornalista Paolo Verzone, da revista GEO, para escrever artigo sobre o Alqueva e a
Starlight Destination. O jornalista visitou o Alqueva, Monsaraz e Monforte.
5.1.6 Press Trip Multimeios
Organização da visita dos jornalistas Ludovic Bischoff, Venerande Paladino, Hélène Rietsch, Gil
Giuglio e Arielle Askienazy, dos meios Dernières
Novelles d’Alsace, Sud Ouest, Nice Matin e OBS,
com passagens por Évora, Monsaraz, Beja, Serpa
e Estremoz.
5.2 Ações com Agentes do Setor

5.1.1 Press Trip Multimeios
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Apoio a visita dos jornalistas Valentin Portier, Madame Figaro; Caroline Marais, Challenges; Lisa Camus, What’s Up Doc; Thomas Le Gourrierec, Grand
Seigneur e Marie José Colombani, Vins & Gastronomie. Os jornalistas tiveram passagens por Évora, Monsaraz e Mourão.
5.1.2 Press Trip ARTE
Organização de viagem de equipa de produção do canal ARTE, com foco em Arraiolos, Montemor e Serpa.
5.1.3 Press Trip Michelin Food & Travel
Organização de visita do Christophe Migeon, do
guia Michelin Food & Travel. O jornalista visitou a
feira nacional de gastronomia de Santarém, bem
como Golegã, Évora, Estremoz e Monsaraz.
5.1.4 Press Trip Petit Futé
Organização da visita da jornalista Charlene Dief,
comissionada para escrever conteúdos sobre o
Alentejo para o guia Petit Futé. Alguns dos locais visitados foram Marvão, Castelo de Vide, Portalegre,
Campo Maior, Monforte, Elvas, Vila Viçosa, Estremoz, Évora, Monsaraz, Beja, Castro Verde, Mértola,
Vila Nova de Milfontes, Sines, Comporta e Troia.

5.2.1 Workshop Portugal Business MeetingsCascais
Mesa de destino com reuniões one to one no
Workshop Portugal Business Meetings
5.2.2 SALONSCE-FRANCECE 2019
Lille (10 e 11 de setembro): Lille Grand Palais
Lyon (12 e 13 de setembro): Cité Internationale –
Centre des Congrès

Nantes (19 e 20 de setembro): Parc des Expositions
Paris (24-26 de setembro): Paris La Défense Arena
Marseille (10 e 11 de outubro): Parc Chanot
Associados presentes:
Houve participação de DMC’s associadas nos Salons CE de Lyon e Nantes, tendo estado prevista
idêntica participação para Lille, Paris e Marseille,
que não se concretizaram por razões do foro pessoal dos indicados para participarem.
Principais contactos estabelecidos:
Lembramos que os SALONSCE são Workshop em
que participam os responsáveis dos Comités d’Entreprise em que é possível ter uma mesa e expor
materiais de promoção de produtos e serviços. Os
serviços propostos pelas entidades expositoras
são variados.
Durante a presença nos salões, também foram
ainda realizadas visitas aos stands de expositores
(em particular Operadores turísticos e agências de
viagens) com o objetivo de apresentar o Alentejo,
os produtos e serviços proporcionados pelas empresas turísticas da região e de sugerir programações futuras.
Neste contexto foram feitos os seguintes contactos:
Representantes de Comités d’Entreprises, Atlantique Pellerin Vacances, Autant Partir, CapFun, Couleur CE, Conseil CE, Dream Services, Floreal Club,
GD Vacances, Homair Vacances, Mister Camp, Palmiers Ocean, Parc Saint James, Plein Air Vacances,
Tohapi, Vacansoleil, Vagues Océanes, ANCV Chèque-vacances, Aquitaine Tourisme, Holiday Suites,
Le P´tit Baltar, SPVA Voyages, APACE Loisirs, Autocars Finand, Carrefour Voyages, Catteau Voyages,
Costa Croisières, Kit Voyages, LVE Travel, ProwebCE, Slembrouck, Thomas Cook / Jet Tours, Transdev Hauts de France Voyages, TS Loisirs, Instant
Voyage, Groupe Lamy, Agence Labellemontagne,
Aloa Vacances, Club Med Collectivités, Coach UP
Travel Aleo, Groupe Garden& City, Hemispheres
Voyages, Léo Lagrange Vacances, Magic Evasion,
Orange Bleue Voyages, Selectour Itinéa Voyages,
SLD Voyages, Yvents voyages, Chadotel, Eden Tour,

Activité Découverte et Nature, Vacances Musicales
Sans Frontières, Chèque Lire/Culture, Cultura Pro,
Des mots et des Arts, Good-4you, Groupe Pierre
et Vacances Center Parcs, Idée Nomade, Plein Air
Vacances, Melodi Tour, Cap Continents, Odalys Vacances.
Até ao presente, foram apresentadas solicitações
concretas por parte de:
Vacansoleil, Kit Voyages, Thomas Cook, Plein Air
Vacances, Aloa Vacances, Atlantique Pellerin Vacances, Carrefour Voyages, Club Med Collectivité,
Groupe Garden& City, Hemispheres Voyages, Magic Evasion, Orange Bleue Voyages, SLD Voyages,
Palmiers Océan, CapFun, Melodi Tour, Autant Partir, Cap Continents, Odalys Vacances
Impressões gerais:
Notou-se um grande interesse pelo destino Alentejo tanto por parte dos visitantes quanto dos expositores. Apesar da notoriedade da região ainda
ser baixa, recenseou-se um interesse para o Alentejo como “destino diferenciado”.
5.2.3 Karavel Group
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Ação conjunta de divulgação do destino Alentejo
nos meios online e offline do operador francês Karavel durante o mês de maio, junho, outubro.
5.2.4 FRAM
Campanha de co-marketing no mês de novembro.
5.2.5 Plein Vent
Campanha de co-marketing no mês de novembro.
5.2.6. Fam trip Parfuns du Monde -Buzz
Visita educacional que contou com a presença de
4 agentes de viagem da rede do Operador Parfuns
du Monde e um representante da Buzz. Passou
pelo Gavião, Castelo de Vide, Monforte, Arraiolos,
Évora e Alqueva.
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5.2.7 Fam Trip Tourisme Culturel

Quadro 22

Visita educacional que contou com 6 agentes e
viagem franceses. A visita passou por Santarém,
Gavião, Castelo de Vide, Marvão, Elvas, Évora e
Montemor-o-novo

Investimento Países Baixos e Bélgica

6. PAÍSES BAIXOS E BÉLGICA
Estes dois mercados, que continuamos a analisar
em conjunto para que não se quebre o histórico,
continuam a ser outra das nossas preocupações.
Com uma quota de mercado em clara redução,
situando-se agora nos 8%, neles foram investidos
23,8% do orçamento contratualizado.
Cerca de 50% desse investimento foi aplicado em
apoio direto aos canais de venda, enquanto um
pouco menos de 20% foram canalizados para a
participação em feiras de nicho.
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Mas nem com estas aplicações financeiras conseguimos que, depois de anos de crescimento que
julgávamos consistente, ambos os mercados entrassem em retração, talvez pelas razões que em
baixo indicamos.
Este é mais um caso de uma intervenção que não
podemos considerar bem sucedida.

Os mercados dos Países Baixos e da Bélgica constituem renovadas preocupações, uma vez que depois de um período de crescimento e afirmação,
surgem agora em forte decréscimo, não obstante
os nossos parceiros neste mercado continuarem a
provar as suas boas performances.

À semelhança do efetuado com a Alemanha, temos procurado saber quais as razões de uma mudança de comportamento tão significativa, tendo-nos sido sugerido por alguns stakeholders que
na origem possam estar os processos de falência,
fusão e aquisição que se registaram em alguns
Operadores, com particular incidência para a Kras,
adquirida que foi pela TUI, o que determinou uma
completa mudança de estratégia, bem como os
dois agradáveis verões que ali se viveram nos dois
últimos anos.

6.1 Ações com a imprensa

Quadro 23
Países Baixos e Bélgica – Evolução das dormidas 2014 – 2019

Esta redução da procura acaba por originar dois
efeitos negativos, pois não só perdemos em termos absolutos um contingente importante de dormidas, na casa das 10.000, como estes são também mercados que muito nos estavam a ajudar
na atenuação dos efeitos da sazonalidade, pois tinham uma expressão muito equilibrada entre abril
e outubro, sendo agora o seu contributo menor.
Quadro 24
Sazonalidade Países Baixos e Bélgica
2018/2019

6.1.1 Press Trip Spring in Alentejo
Organização de viagem de vários jornalistas e bloguers dos Países Baixos e Bélgica para conhecer
o destino na Primavera, com passagens por Tróia,
Grândola, Serpa, Beja, Mértola, Évora e Monsaraz.
Os jornalistas e meios envolvidos foram: Elisabeth Anne de Buck - Your Little Black Book; Leuntje Johanna de Vreugd - Gezin Op Reis; Angelica
Bekkers Gonçalves - zininportugal and Hike &
Trekking Magazine/print; www.hikeandtrekkingmagazine.nl; Jos Huysmans - Nieuwsblad; Marc
Sprengers - DH Mag / Campus e Sophie Bernard
- Yummy Planet.
6.1.2 Press Trip Influencer Belga
Apoio na visita de Thierry Fcheers, influenciador digital belga, com visitas a Alandroal, Campo
Maior, Évora e Elvas.
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6.1.3 Press Trip Eco-turismo
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6.2 Ações com Agentes do Sector

Organização de viagem da jornalista Arjan Mulder,
que escreve para o site Reishonger.nl e para a revista Seniorenwijzer. O tema central da visita foi o
eco-turismo, a sustentabilidade e as experiências
nas herdades. O jornalista visitou locais como Elvas, Campo Maior, Évora, Marvão e Castelo de Vide.
6.1.4 Press Trip Autocaravana
Apoio na visita da jornalista Kelly Mortelmans, da
Pasar Magazine, para artigo sobre o destino Alentejo em autocaravana. A jornalista visitou várias
localidades como Avis, Évora, Monsaraz, Mourão,
Barrancos, São Torpes e Zambujeira do Mar.
6.1.5 Press Trip Travelution
Organização da visita da jornalista Monique van
Nieuwenhuijzen, Travelution, uma publicação de
trade, com passagens por Évora, Mourão e Beja.
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6.1.6 Press Trip Multimeios

6.2.1 Meet & Greet - Fiets Utrech

Organização de viagem dos jornalistas Maria de
Ruijter, Nathalie Paak, Melissa Schalke e Silke
Lamoe, dos meios verkeersbureau.info, maxvandaag.nl, mapofjoy.nl, reislegende.nl, AllinMam.
com e travelrebel.be. O programa inclui visitas a
Arraiolos, Évora, Monsaraz, Beja, Serpa, Mourão,
Elvas e Mértola.

Evento de “get together” dedicado ao trade realizado no âmbito da Fiets Utrecht.

6.1.7 Press Trip saudadesdeportugal.nl
Apoio na visita da bloguer Marlou Meireles, do
saudadesdeportugal.nl, e que incluiu paragens em
Moura, Evoramonte, Portalegre, Elvas, Évora, Vila
Viçosa, Castelo de Vide, Marvão, Monsaraz, Arraiolos, Sines, Aljezur e Montemor.
6.1.8 Press Trip 3 OP Reis
Apoio à visita de equipa de programa de televisão
do canal 3 OP Reis com enfoque na Feira do Cavalo
da Golegã e em Santarém.

6.2.2 Workshop Transeurope (Alentejo + Centro
de Portugal)
Workshop realizado com operador belga Transeurope em Kruisem, o evento contou com a presença
de 80 pessoas e foi realizado em parceria com o
Centro de Portugal.
6.2.3 Workshop Alentejo Global Invest
Missão empresarial e institucional à Comissão Europeia e Parlamento Europeu.
6.2.4 Evento ADRAL em Bruxelas
Participação na Inauguração da representação da
ADRAL em Bruxelas, com apresentação do destino
turístico.
6.2.5 Workshop Travel Club (EurAm)
Workshop de capacitação de Agentes de Viagens.

6.2.6 Fam Trip Pharos Reizen

6.2.13 Webinar EurAM

Apoio da Fam Trip organizada pela Pharos Reizen,
que contou com 6 agentes de viagem selecionados pelo Operador.

Webinar que aconteceu entre as 14h00 e as
15h00 do dia 25/5, o público alvo foram agentes
de viagem que trabalham com o TO EurAm.

6.2.7 Fam Trip Traditions & Pure Portugal

6.2.14 QUIZZ EurAM

Fam Trip que contou com a participação de agentes de viagem holandês e 4 agentes de viagem
da Bélgica: Travel Counsellors, ADAGIO, Imagine
Travel Connections-Eurotrain e EURAM. Esta visita
passou por Arraiolos, Évora, Monsaraz, Serpa, pelas Minas do Lousal e pelo Caís Palafítico da Carrasqueira.

Quizz sobre o Alentejo que aconteceu no dia 25/5,
o público alvo foi os agentes de viagem que trabalham com a EurAm.

6.2.8 Fam Trip Influenciador Arjen Linden
Visita de Arjen Liden ao Alentejo esta visita passou
por Troia, onde contemplou o Golf, pelo Sudoeste
Alentejano e Évora.
6.2.9 Fam Trip Caractère
Visita educacional que contou com a presença de
16 elementos do Operador Turístico Caractère.
Passou por locais como Monsaraz, Évora, Estremoz, Arraiolos e Marvão.
6.2.10 Fam Trip Portugal DMC Buzz
Apoio da visita educacional organizada pela DMC
Buzz que trouxe os seguintes Operadores: Accio,
Jempi, Fame, X-Perience, Mind & Motion, Pelikaan
Reizen e Executive Incentive Travel.
6.2.11 Fam Trip Alentejo Campaign EurAm/Travel Club in the Netherlands
Visita de 11 elementos da Euram que passaram
4 dias no território passando por Santiago do Cacém, Évora e o Gavião.
6.2.12 Fam Trip Walking Rota Vicentina e Dark Sky
Visita educacional com foco na Rota Vicentina e no
território Dark Sky, com a participação dos Operadores: Europ’Aventure, Imagine, Adagio, HIKEANDCYCLE&Fiets en wandelbeurs, NJOY REIZEN, Isropa.

6.2.15 Workshops Transeurope Group
Workshop Holiday Line em Ghent
6.3 FEIRAS
6.3.1 Vakantiebeurs Utrecht
Participação na feira com espaço integrado no
stand de Portugal. Com o Alentejo estiveram presentes as seguintes empresas: Alamal River Club,
Tivoli Évora Ecoresort, Casa dos Castelejos, Dark
Sky Alqueva, Heranças do Alentejo e Movijovem.
6.3.2 Fiets en Wandelbeurs Gent
Participação na feira com stand conjunto com outros destinos regionais nacionais. Com o Alentejo
estiveram presentes quatro empresas associadas:
Alamal River Club, Rota Vicentina, Associação Baía
de Setúbal e Associação Heranças do Alentejo.
6.3.3 Fiest en Wandelbeurs Utrecht
Participação na feira com stand com outros destinos regionais. Com o Alentejo estiveram presentes
duas empresas associadas: Rota Vicentina e Associação Baía de Setúbal.
6.3.4 50plusbeurs
Participação na feira 50plus Beurs em articulação
com a Girassol Vakanties.
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7. REINO UNIDO

D O
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Quadro 25
Investimento no Reino Unido

Continuando a constatar-se que a oferta do Alentejo no Reino Unido é de expressão muito contida
e ocorre sobretudo em segmentos de nicho, as
preocupações primeiras foram conseguir aumentar a visibilidade do Alentejo junto do sector
tradicional da operação turística no UK, nomeadamente em segmentos de nicho, bem como
dos consumidores, como incentivo para que os
Operadores Turísticos se sintam mais motivados
para oferecer mais e melhores programas para
este destino.
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Este foi um mercado que representou em 2019
uma quota de mercado de 6,6% e nele foi realizado investimento que totalizou 7,5% do montante
contratualizado, tendo sido sobretudo concentrado nas rubricas “Feiras”, com quase 20.000 €, em
resultado da participação no WTM, London Travel
Show e Destination, sendo que, não obstante estes dois últimos certames serem B2C, a presença
em qualquer um deles ocorreu no quadro de parcerias com Operadores, “fam” e “press trips”, que
no seu total significaram um investimento de expressão semelhante.
Tendo aparecido recorrentemente em publicações
de referência para cada nicho, assim como em
algumas de forte expressão transversal ao Reino
Unido, assim como verificando-se o interesse de
novos Operadores pelo Alentejo e apresentando
o mercado um ganho de quase 2% no número de
dormidas, consideramos que o investimento foi
conduzido de forma assertiva e que assim deverá
continuar.

Numa perspetiva mais lata, devemos sublinha que
o Reino Unido iniciou em 2013 um ciclo ascenden-

te, que em parte resulta da integração no nosso
sistema estatístico das unidades de TR, TH e AL
com mais de 10 unidades de alojamento, que quase suplicou o número de dormidas registadas nos
últimos 5 anos. De 37.900 que foram em 2014,
em 2019 registaram-se cerca de 65.000.

7.1 Ações com Imprensa

Quadro 26
Reino Unido – Evolução das dormidas 2014 –
2019

7.1.1 Press Trip Sunday Times

Tradicionalmente este é um mercado cuja procura se faz sentir de uma forma praticamente constante a partir de maio, ainda que no final do Verão
apresente um pico de procura, que segue até novembro.
Estamos em crer que este comportamento indicia
uma procura que não se restringe ao tradicional
sol e mar, mas considera outros produtos de menos acentuada sazonalidade.
Quadro 27
Sazonalidade Reino Unido 2018/2019

Organização de visita do jornalista Chris Haslam,
do Sunday Times, com passagem pelas localidades de Montargil, Nisa, Gavião, Elvas e Campo
Maior. Um dos temas de interesse foi o café e as
antigas rotas de contrabando.
7.1.2 Press Trip Olive Magazine
Organização de programa da visita da jornalista
Clare Heargrave, da Olive Magazine, com passagens por Arraiolos, Évora, Monsaraz, Borba, Vila
Viçosa, Estremoz e Redondo.
7.1.3 Press Trip Podcast Ryanair
Apoio na visita da jornalista Julia Bradbury, da
BBC, para um podcast sobre o Alentejo a ser difundido a bordo dos aviões da Ryanair. O programa
inclui passagens por Monsaraz, Vidigueira, Vila de
Frades, Évora, Portel, Moura e Beja.
7.1.4 Press Trip Multimeios
Apoio à visita de vários meios online e offline do
Reino Unido e Évora e Monsaraz. Tratou-se de uma
viagem organizada pelos Hotéis Tivoli para dar a
conhecer a unidade de Évora. Os meios envolvidos
foram: Rowena Marella- Daw, Canary Wharf Magazine & FOUR Online; James Rampton, Daily Mail &
TripReporter; Natalie Keeler, Wedding Ideas; Amira Arasteh, Luxury Lifestyle Magazine & Pebble
Magazine e Zana Wilberforce, House of Coco.
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7.1.5 Press Trip Multimeios
Organização de visita dos jornalistas Ellen Joy e
Jo Gilbert, Catherine Elizabeth, dos meios Evening
Standard, Harpers Wine & Spirit, Yorkshire Living +
Telegraph e Argus Bradford. O programa incluiu paragens em Évora, Borba, Estremoz, Redondo, Monsaraz,
Vidigueira e Beja.
7.1.6 Press Trip Multimeios
De forma a promover os Caminhos de Santiago
foi organizada uma visita de vários jornalistas, nomeadamente, Emma Gayle Dent, Penelope Eyres
e Clive Nicholls. Os meios envolvidos foram Choice
Magazine, Top Santé, Best Magazine e inclui passagens por Vila Viçosa, Estremoz, Fronteira e Santarém.
7.2 Ações com Agentes do Sector
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Evento de divulgação junto de Operadores Turísticos e Agentes de Viagens do Festival Internacional
de Músicas de Marvão em Londres.
7.2.5 Workshop GEN ETOA
Workshop que antecedeu o WTM, durante o qual
foi possível realizar 32 reuniões com Operadores
de China, Japão, USA e Europa
7.2.6 Publicidade online e offline
“Wine Article”, sobre enoturismo no Alentejo publicado na Travel Weekly UK, suporte destinado
aos profissionais do turismo.
7.3 FEIRAS
7.3.1 Adventure Travel Show 2019 Londres
Participação na feira com Stand, com o Alentejo estiveram presentes três empresas associada:
Associação Baía de Setúbal; Movijovem e Corktrakking.
7.3.2 Destinations London
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Presença conjunta com o Operador Sunvil na
maior feira de turismo em Londres destinada ao
consumidor final.
7.3.3 British Bird Fair 2019
7.2.1 Bright meetings 2019
Bright meetings 2019 Ascot, Stratford e Norwich.
7.2.2 Fam Trip Sunvil
Apoio à vinda de dois elementos do Operador Sunvil numa missão de inspeção de alojamentos com
vista a futuras contratações.
7.2.3 Visita ao FM Marvão Martin Randall
Visita do operador Martin Randall por altura do
Festival Internacional de Música de Marvão.
7.2.4 Apresentação do FIMM - Londres

Participação na British Bird Fair enquadrada no
projeto GO2MERTOLA.
7.3.4 World Travel Market Londres
Participação com espaço de destino no stand de
Portugal na feira WTM em Londres. Com a ARPTA
estiveram três empresas: Associação Dark Sky,
S.Hotels e Turaventur.

8. ITÁLIA

Quadro 29
Sazonalidade Itália 2018/2019

Devemos assumir que a evolução de Itália vai
muito para lá daquele que tem sido o nosso investimento neste mercado, que se quedou por
uns modestos 12.000 €.
Ainda que no passado se tenha revelado como um
dos mais importantes para este destino, a sua importância foi sendo cada vez mais reduzida, tendo
abandonado durante alguns anos o Top 10 dos
mercados externos prioritários para o Alentejo.

8.1 Ações com Imprensa

Por essa razão o Plano de Marketing Alentejo 2019
quase não lhe conferiu atenção, tendo as poucas
ações realizadas sido fruto do notório trabalho
que o representante do Turismo de Portugal neste mercado tem vindo a efetuar, acrescido de uma
outra ação, de natureza pontual, realizada no âmbito do PPM Portugal, a Countryside Dream.
Contudo e como o gráfico em baixo o refere, essa
situação tem vindo a ser progressivamente alterada, passando de umas muito poucos expressivas 17.500 noites que registava em 2014 para as
quase 40.000 que representa agora, voltando este
ano a integrar o conjunto de mercados a merecerem atenção especial.
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Quadro 28
Itália – Evolução de Dormidas 2014 – 2019
8.1.1 Press Trip Cook_Inc
Organização da visita de Lorenzo Sandano, que
escreve para os meios Cook_Inc, L’Espresso di
Repubblica e Agrodolce.it. A visita centrou-se em
Évora e na sua gastronomia e o jornalista deslocou-se a Portugal no âmbito da gala dos prémios
Michelin.
8.1.2 Press Trip Revista Undici
Não obstante o seu crescimento, este é mais um
dos mercados que contribui para reforçar a sazonalidade que nos vitima, pois só ganha expressão relevante durante a época de maior procura, estando
praticamente ausente durante o resto do ano.

Apoio à visita do jornalista Ivan Carvalho, da revista
Undici, com passagens por Évora, Monsaraz e Mourão.
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8.1.3 Press Trip Nosoloturisti

Quadro 30

Organização de visita de Barbara Ciccola, do blogue nosoloturisti.it, com visitas a Beja, Serpa,
Monsaraz, Vila Viçosa, Marvão, Castelo de Vide,
Évora, Porto Covo, Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar.

Investimento na China

8.2 Ações com Agentes do Sector
Não se realizaram ações neste âmbito.
8.3 Feiras
8.3.1. Feira TTG Rimini - PPM
Participação na feira no âmbito do PPM CountrySide Dream

9. CHINA
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Atendendo ao modelo de negócio que se tem vindo a fazer quanto a este mercado, que já representa 3% de quota de mercado, o investimento tem
sido restringido à organização de fam trips, participação nos workshops promovidos pela ETOA e
à presença na ITB Shanghai, o que se resume a
cerca de 2% do orçamento.
Para 2020 havia sido previsto um investimento semelhante, que agora se encontra completamente
suspenso.

Depois de 5 anos de crescimento muito acentuado, praticamente sempre na casa dos dois dígitos,
o mercado Chinês passou de inexpressivo no contexto regional, somando cerca de 8.000 noites em
2014, para umas significativas cerca de 33.500
noites, mesmo tendo apresentado um decréscimo
a rondar os 10% neste último ano.
Por força dos acontecimentos mais recentes, que
levaram ao cancelamento integral das reservas
que haviam sido negociadas para 2020, estamos
conscientes de que este será o mercado mais afetado pela atual epidemia de gripe.

Quadro 31
China – Evolução de Dormidas 2014 – 2019

International Travel Service Ltd., Shanghai Branc”,
JS CITS, JS Boardcast, HCG International Travel
Group Co., Ltd. Guangzhou Branch, GZL INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD, Chongqing Glorious
Vacation International Travel Service Co.,Ltd., China Bamboo Garden International Travel Service,Co, Ltd., Chongqing Branch e Finnair Shanghai. A
visita passou por Évora, Monsaraz e Beja.
9.2.2 Workshop Travel Trade China (Porto e Lisboa)

Tal como nos anos anteriores, o mercado da China
está praticamente ausente do Alentejo durante o
verão, mas tendo uma presença significativa nos
meses da primavera, marcada pelas férias do Ano
Novo Chinês, bem como nos do outono. É mais um
mercado que, quando recuperar, constituirá uma
preciosa ajuda no atenuar da sazonalidade que
ainda marca este destino.
Quadro 32
Sazonalidade China 2018/2019

Participação no Workshop Trade China em Lisboa
organizado pelo Turismo de Portugal.
9.2.3 Fam Trip Jata
Visita educacional que visitou várias regiões, incluindo o Alentejo e que contou com representantes das seguintes empresas: Beijing CYT; CIIC
International Travel Service Ltd., Shanghai Branc”;
JS CITS; JS Boardcast; HCG International Travel
Group Co., Lt.
9.2. FEIRAS
9.2.1 ITB China Shangai
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Participação na Feira com Stand de destino.

9.1. Ações com Imprensa
9.1.1. Press Trip CCTV 9
Fornecimento de conteúdos para programa realizado pela cadeia Chinesa CCTV9, dedicada à produção de documentários, tendo utilizado tecnologia 4 K.
9.2 Ações com Agentes do Sector
9.2.1 Fam Trip FINNAIR China
Visita educacional que visitou várias regiões, incluindo o Alentejo e que contou com representantes das seguintes empresas: Beijing CYT, CIIC
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10.1. Ações com Imprensa
10.1.1. Press Trip Jewish Life Television

O Canadá corresponde à mais recente entrada no
TOP 10 dos mercados externos mais importantes
para o Alentejo, representando quase 3% do tal de
noites de estrangeiros. Um mercado que nos procura por motivações muito idênticas às dos USA,
avultando o número de turistas que escolhem esta
região para a prática de Cycling.
Nos últimos 5 anos quase que triplicou a sua expressão, tendo evoluindo de forma constante e
significativa, como o revela o quadro em baixo.

Organização de viagem do canal de televisão
Jewish Life Television, com visitas a Castelo de
Vide e Évora.
10.2. Ações com Agentes do Sector
10.2.1 Workshop Toronto
Integrado no roadshow USA/Canadá doi realizado
um workshop em Toronto, no qual contámos com
mais de 60 participantes, tendo a vontade de conhecer o Alentejo sido manifesta;

Quadro 33
Canadá – Evolução de Dormidas 2014 – 2019
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No que concerne à sua distribuição sazonal, importa sublinhar que o pico da procura tem lugar
em setembro e outubro, sendo igualmente expressivo na primavera.
Em agosto conhece uma quebra acentuada, sendo
mais um mercado onde a nossa intervenção terá
de ser reforçada, não só pela sua possibilidade de
crescimento, mas também por ser uma procura
que utiliza serviços muito qualificados e ter incidência fora da época alta.
Quadro 34
Sazonalidade Canadá 2018/2019

10.2.2 Workshop EUA/Canadá
Participação no workshop promovido pelo Turismo de Portugal para os mercados dos EUA e Canadá, que fez deslocar a Lisboa os mais importantes
players daqueles mercados.
10.3. Feiras
Não teve lugar a participação em qualquer feira.

11. IRLANDA

Quadro 35
Irlanda – Evolução de Dormidas 2014 – 2019

Não assumindo especial protagonismo e apresentando sempre um número de dormidas modesto, o
mercado da Irlanda vem ao Alentejo sobretudo no
fim do Verão, principio do Outono, sendo setembro
o mês mais escolhido.
Quadro 36
Sazonalidade Irlanda 2018/2019

Ainda que estejamos perante um mercado que
não integra o nosso TOP 10, o facto de termos conseguido captar para o Alentejo a Convenção Anual
da Irish Travel Agents Association (ITAA), a realizar em outubro de 2020, considerámos importante incluir aqui alguma informação sobre a Irlanda.
Gostaríamos de salientar que o facto de termos começado em 2016 o trabalho de captação da convenção, garantiu logo maior visibilidade ao destino
e o quadro em baixo denota essa evolução.
Hoje representa praticamente 1% do total de dormidas oriundas do mercado externo e absorveu
cerca de 1% do investimento contratualizado.
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No âmbito da aproximação a este mercado para
conseguir convencer a ITAA a selecionar o Alentejo e como prova do nosso empenhamento, procurámos a melhor exposição do destino, tendo para
isso realizado as ações que a seguir apresentamos.
11.1. Ações com Imprensa
11.1.1 Press Trip Multimeios 1
Organização de viagem dos jornalistas Holly Carpenter, Influenciador Digital/Sunday Independent,
Ken Powell, Irish Sun e Mairead Robinson, Senior
Times. O tema da visita foi o Transalentejo, tendo
visitado Évora, Alqueva, Moura e Monsaraz.
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11.2. Ações com Agentes do Sector

Apoio à visita da jornalista Press Trip Katty McGuiness do Irish Independent, com visita a locais
como Estremoz, Elvas, Vidigueira, Évora, Campo
Maior e Évoramonte.
11.1.3 Press Trip EN2
Organização de visita da jornalista Press Trip Isabel Conway, em reportagem para o Irish Daily Mail,
Sunday Business Post, Evening Echo (Cork). O objetivo da viagem foi o de dar a conhecer o produto Estrada Nacional 2, com passagens por Mora,
Montemor, Évora e Arraiolos.
11.1.4 Press Trip Multimeios 2
No âmbito da promoção do programa de eventos
365 Alentejo e do FIMM foi organizada a viagem
dos jornalistas David Knowx, Michael Lee e Michael Kaely, dos meios Golden Plec Music Magazine, Irish Times e Lyric FM. O programa incluiu visitas a Évora, Estremoz, Elvas, Campo Maior, Marvão
e Castelo de Vide.
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11.1.5 Press Trip Womans Way

11.2.1 ITAA - Irish Travel Show
Participação em evento para Agentes de Viagens
com o objetivo de captar o congresso da ITAA para
o Alentejo.
11.2.1. Workshop TO´s Turismo Ativo Irlanda e
DMC Generalistas
Organização do workshop turismo ativo na Embaixada de Portugal em Dublin. O workshop contou
com a presença das seguintes empresas associadas: Live Love Ride, Argon Travel, PortugalSoul, Try
Portugal, Mendes & Murteira e TAP. Do lado irlandês estiveram presentes os seguintes operdadores: Follow the Camino, Joe Walsh Tours, Adventure Holidays, Rathgar Travel e Green Life Tours.

Apoio na visita a Évora do jornalista Domhnall
O’Donoghue para a revista Womans Way.

11.2.3. Prize winner ITAA - Travel Trade Show

11.1.6 Press Trip Multimeios 3

Organização da visita educacional para os vencedores do sorteio no ITAA Travel Trade show que
ficarão alojados em Évora.

Organização de viagem dos jornalistas Roisin
Healy, Denise O’Donoghue, John Donlon e Louis
Furney, dos meios Irish Country Magazine, Irish
Examiner, Sunday World, Sunday Independent. O
programa incluiu visitas a Arraiolos, Beja, Vidigueira, Monsaraz, Elvas, Estremoz e Évora.
11.1.7. Alentejo Wine Festival
Promoção do Alentejo através dos seus vinhos em
supermercados na Irlanda.

11.2.4. Visita de Inspeção ITAA
Visita de inspeção dos representantes da ITAA
com vista à organização do congresso em 2020.
Visitaram possíveis localizações para o Congresso
passando por Troia, Évora, Estremoz e Monsaraz.
11.2.5. Fam Trip Padraic Doorney (Cycling)
Visita educacional com vista à criação de programas de cycling para o mercado irlandês. Passou
por locais como Monsaraz, Vila Viçosa e Monforte.
11.3. FEIRAS
11.3.1. Holiday World Show
Participação na feira com stand.

12. OUTROS MERCADOS
E MULTIMERCADOS
12.1 Ações com a Imprensa

ta Bybrowska, PANI e Inka Wronska, free-lancer
que representa a revista de vinhos e enoturismo
Ferment. O programa incluiu visitas a Santarém,
Alpiarça, Escaroupim, Golegã, Évora, Elvas, Monsaraz e Troia.

12.2.1 Suécia -Press Trip Vagabond

12.1.7 Rússia - Press Trip Harper’s Bazaar

Organização de visita do jornalista Johan Marklund,
da revista Vagabond, para conhecer a costa alentejana com enfoque nos percursos pedestres da
Rota Vicentina. O jornalista visitou Sines, Porto
Covo, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar
e Odemira.

Apoio na visita da jornalista Maria Belokovylskaya,
da revista Harper’s Bazaar Rússia, e que inclui visitas a Troia, Comporta e Alcácer do Sal.

12.2.2 Dinamarca - Press Trip Jysk-Fynske Medier

Apoio na visita do jornalista Gregory Shushurin, da
revista Perfect Flight, a Troia e Comporta.

Apoio na viagem do jornalista Kenneth Skipper, do
grupo editorial Jysk-Fynske Medier, e que se centrou em Odemira.

12.1.9 Hungria - Press Trip Jornal Mandiner

12.1.3 Dinamarca - Press Trip Multimeios
Organização de viagem de um conjunto de jornalistas para divulgar a costa alentejana. Os jornalistas envolvidos foram Ingelise Nygaard Rasmussen,
Poul Husted, Ove Rasmussen, Karna Bunk-Jensen
e Mads Severinsen, dos meios Jysk-Fynske Medier, Politiken, Jyllands Posten, Aller e Berlingske
Tidende.
12.1.4 Austrália - Press Trip Not Quite Nigella
Organização da visita da bloguer Lorraine Elliot, do
blogue notquitenigella.com com visita a locais
como Estremoz, Mourão, Évora e Mértola.
12.1.5 República Checa - Press Trip Rádio
Český rozhlas
No âmbito da promoção do Festival Terras Sem
Sombra foi organizada a visita da jornalista Veronika Stefanová, da rádio Český rozhlas, com passagem por Sines e Santiago do Cacém.
12.1.6 Polónia - Press Trip Multimeios
Organização de viagem dos jornalistas Joanna
Lamparska, onet.pl, podroze.onet.pl; Helena Lygas, wp.pl, turystyka.wp.pl; Malgorzata Straszewska, Podroze; Barbara Starecka, Vogue; Danu-

12.1.8 Russia - Press Trip Perfect Flight

No âmbito das ações de promoção do programa
365 Alentejo e do Festival Terras Sem Sombra foi
organizada a visita da jornalista Sara Gacsályi, do
jornal Mandiner. A profissional visitou Ferreira do
Alentejo e Beja.
12.1.10 Israel - Press Trip Multimeios
Com o objetivo de promover o enoturismo foi organizada a visita dos jornalistas Merav Sarig, Adam
Montefiore, Guy Haran, Nurit Piron, Roni Saslove,
Jonatan Koren, Roni Rabinovitch, dos meios The
Table Magazine, Jerusalem Post, 102fm, Sanedrink, Timeout, Laisha magazine. O programa inclui experiências em Évora, Estremoz e Monsaraz.
12.1.11 Japão - Press Trip NHK
Organização de visita de canal de televisão japonês NHK com visitas a Évora, Marvão e Vila Viçosa.
12.1.12 Japão - Press Trip Multimeios
Organização de visita dos jornalistas e influenciadores digitais Kazumi Mugikura, Yu Koyanagi e
Nozomi Homma, dos meios Yomiuri onlie Journal
(Yahoo news, Linenews, Smartnews e NTT resonant news); DANRO (danro.asahi.com). O programa incluiu Alcácer do Sal, Évora e Vila Viçosa.
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12.1.13 Coreia do Sul - Press Trip Multimeios

12.2.6 República Checa - Fam Trip

Organização de visita de influenciadores digitais e
jornalista Choi,Kab-Soo, Kwon,Je-Ae, Kwon,Je-Ae,
Park, Jae-Jin, Lee, So-Hyeon, Hwang, Chang-Soon
e Park, Gee Hyoun. O programa incluiu Comporta
e Évora.

Visita Educacional de Agentes de Viagens da República Checa que passou pelo Sudoeste Alentejano e Rota Vicentina, Mértola, Alqueva e Évora.

12.1.14 Press Trip FromPortugal
Apoio à visita do fotógrafo José Mendes, em reportagem fotográfica para o site de FromPortugal.org.
Desta feita a visita centrou-se em Viana do Alentejo e Aljustrel.
12.2 Ações com Agentes do Sector
12.2.1 Austrália - Fram Trip Qatar Airlines
Visita a Évora de um grupo de 16 agentes de viagem provenientes da Austrália. Parte de um programa multirregiões promovido pelo Turismo de
Portugal.
12.2.2. Japão - Fam Trip BTL
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Fam Trip que ocorreu no contexto de visita à BTL
Lisboa. Participaram quatro operadores japoneses
que vieram fazer visita técnica ao Alentejo passando por locais como Évora, Marvão e Castelo de
Vide.
12.2.3 Polonia - Fam Trip Mice e Incentivos

12.2.7 Multimercados - Pos Tour VII Workshop
Internacional de Turismo Religioso (Católico)
Fam Trip organizada no contexto do VII Workshop
Internacional de Turismo Religioso que decorreu em Fátima. Contou com a participação de 15
operadores especializados em turismo religioso e
passou por lugares como Santarém, Vila Viçosa,
Estremoz e Évora.
12.2.8 Multimercados - Pos Tour VII Workshop
Internacional de Turismo Religioso (Judaico)
Fam Trip organizada no contexto do VII Workshop
Internacional de Turismo Religioso que decorreu
em Fátima. Contou com a participação de 15 operadores especializados em turismo religioso e teve
como foco a Herança Judaica. Contou com o apoio
da Extremadura Espanhola.
12.2.9 Multimercados - Pos Tour Bolsa de Turismo de Lisboa - BTL
Fam Trip organizada no contexto da BTL, contou
com 7 operadores de várias nacionalidades e a temática foi o Património classificado pela UNESCO.
Passou por Évora, por Estremoz, Elvas e por Alcáçovas.

Visita Educacional com a participação de 6 PCO’s.
O programa passou por Alcácer, Évora, Monsaraz,
Elvas, Crato e Santarém.

12.2.10 Multimercados - Wine Tour TAP
Awards

12.2.4 Ucrânia - Fam Trip PBS

Apoio à Fam Trip organizada pela TAP no contexto
dos Tap Awards, passou por Évora e contou com
cerca de 50 pessoas.

Visita de MICE Leader, Join Up, ZAGORYE, PBS Travel, SV TRAVEL LVIV, TEZ TOUR, LVIV, HAPPY HOLIDAY e PBS Aviation Services. Visitaram a costa,
passando pela Comporta e Sudoeste Alentejano.

12.2.11 Multimercados - Fam trip Turkish Airlines/Turismo de Portugal - Wedding Planners

12.2.5 Austrália - Fam Trip

Visita técnica e jantar no Convento do Espinheiro,
realizada a pedido do Turismo de Portugal.

Apoio à visita de Operadores Turísticos Australianos, organizada pelo Turismo de Portugal.

12.2.12 Multimercados - Fam Trip World Sephardic Federation

Visita educacional sob o tema Herança Judaica no
Alentejo com visita a Castelo de Vide e estadia no
Crato.
12.2.13 Multimercados - Publituris Portugal
Meetings Forums
Apoio à organização de Fam Trip que passou por
Troia e Évora.
12.2.14 Multimercados - Fam Mice Club 2019

12.2.21 Criação e promoção de novos materiais
Criação de conteúdos gráficos e informativos para nova
bateria de material promocional a editar pela ERT.
12.2.22 Congresso APAVT Madeira
Participação no Congresso da APAVT
12.3 FEIRAS

Apoio a Fam Trip organizada pelo Associado DOC
DMC.
12.2.15 Multimercados Fam trip Festival de
Música Internacional de Marvão
Organização de visita de familiarização de Operadores do UK, Irlanda e Espanha ao FIMM.
12.2.16 Multimercados - VII Workshop Intenacional de Turismo Religioso
Participação no VII Workshop Internacional de Turismo Religioso, presença com mesa de destino e
reuniões na Hosted Buyers.
12.2.17 Multimercados – Programa Hosted
Buyers da BTL

12.3.1 Áustria - Ferien
Participação na feira com Stand, com o Alentejo
esteve o operador alemão Olimar.
12.3.2 Israel - IMTM

Reuniões “one to one” com Operadores internacionais, apresentação do destino, degustação de
vinhos e organização de pré e pós tour ao Alentejo.

Participação na feira no âmbito da presença de
Portugal.

12.2.18 Alentejo e Ribatejo Film Comission

12.3.3 Suécia - Explore

Visita exploratória para a produção de material audiovisual para promoção. Todo o território.

Participação na feira com stand, com o Alentejo
estiveram presentes duas empresas associadas:
Rota Vicentina e Turaventur.

12.2.19 Visita de Prospeção Enoturismo à Africa do Sul
Visita de Prospeção Enoturismo à Africa do Sul no
âmbito do Enoturismo.
12.2.20 Criação de novo Portal visitalentejo
Criação de conteúdos e construção do Site
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III.

PLANOS DE
COMERCIALIZAÇÃO
E VENDA

III PLANOS DE
COMERCIALIZAÇÃO E VENDA

Foram apresentadas no âmbito dos Planos de
Comercialização e Vendas de 2019, cinquenta e
uma candidaturas que totalizavam 760.159,00€
de investimento elegível. Em fase de análise de
admissibilidade dos projetos, foram excluídos os
apresentados pelos associados Município de Aviz
e Município de Portalegre por não se enquadrarem na tipologia de promotor elegível e o apresentado pela DOC DMC por ter sido apresentado
fora do prazo regulamentar. Foi também excluído
o projeto apresentado pelo associado NAU Hotels
& Resorts por apresentar intenções de investimento unicamente dirigidas ao mercado nacional.

Caso venha a ser verificada a elegibilidade total,
esta despesa terá uma taxa de comparticipação
de 31,79%. Esta execução corresponde a 87,56%
do previsto após formalização dos protocolos, ficando a componente contratualizada correspondente aos PCV’s com uma execução de 175,79%.
Apresenta-se de seguida o quadro resumo de execução:

Apurou-se assim, aplicados os limites definidos
para cada tipologia de projeto, o montante de investimento elegível de 602.315,00€.
Dos 47 projetos admitidos, 45 foram enquadrados
na tipologia de projeto individual e 2 na tipologia
de projeto coletivo.
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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: Associação Dark
Sky, Cabeças do Reguengo, Café Alentejo, Emotion, Herdade do Touril, Hotel Vila Park e Legendaventura.
Os associado Hotel Torre de Palma e Associação
Heranças do Alentejo apresentaram desistência
durante a fase de execução.
Nos relatórios finais foi apresentada despesa no
montante de 527 360,13€ sendo ajustada a 471
886,52€ atendendo aos limites de elegibilidade
dos projetos, que se encontra em processo de
análise documental com vista ao apuramento de
elegibilidade.
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IV – SUB PLANOS

1. Promoção Turística Internacional do Alentejo
– Valorização dos Recursos Endógenos Enquanto
Ativos Diferenciadores
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No âmbito do projeto SIAC ALT20-01-0752-FEDER-000032, que visa o aumento da notoriedade
da marca Alentejo no seu todo, mas fundamentalmente a notoriedade dos produtos turísticos que
esta oferece e a melhor adequação da promoção
às motivações dos principais clientes, conseguindo por essa via o aumento das oportunidades comerciais para as empresas do sector na região,
constituindo-se também, particularmente, e no
que aos produtos do Alto Alentejo diz respeito,
enquanto projeto âncora da EEC PROVERE InMotion, foi desenvolvido, em 2019, um conjunto
alargado de ações promocionais que abarcaram
as áreas da Comunicação Online, com um grande
enfoque na comunicação em redes sociais, ações
com imprensa – Canal B2C, onde se desenvolveu
um conjunto alargado de Press Trips, Ações com
Operadores e Agentes do Setor – Canal B2B, com
promoção de Fam Trips e campanhas de produto/
marca nos suportes dos Operadores e OTA’s, bem
como uma presença alargada em feiras e outros
eventos desenvolvidos nos principais mercados
turísticos do Alentejo, contemplando os maiores
certames internacionais do setor bem como um
conjunto de participações com enfoque em produtos de nicho, sobretudo nas áreas do turismo
na Natureza. Este projeto, iniciado em 2018, será
concluído em 2020.
2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS MARCAS ALENTEJO E RIBATEJO – ALENTEJO/RIBATEJO 4.0
Com o projeto ALT20-08-2114-FEDER-000079,
desenvolvido em parceria com a Turismo do Alentejo – ERT, foi concretizado em 2019 o desenvolvimento dos trabalhos de criação da nova plataforma do visitalentejo. O novo site está em fase final
de produção e testes, estando o lançamento oficial
agendado para março de 2020.
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3. GOTOMÉRTOLA!
Do projeto ALT20-08-2114-FEDER-000071, no
qual a ARPTA participa em conjunto com a Câmara
Municipal de Mértola e a Associação de Defesa do
Património de Mértola, foi desenvolvida em 2019
a participação na British Bird Fair (BBF) bem como
foi desenvolvida uma Fam Trip com Tim Appleton,
Presidente do Comité de Organização da British
Birding Fair. Este projeto será concluído no primeiro trimestre de 2020.
4. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020
No âmbito do projeto SIAC ALT20-01-0752-FEDER-000037, que assenta na estratégia regional
de especialização inteligente (RIS3) e ainda da
estratégia PROVERE, liderada pela Câmara Municipal de Almodôvar, que tem como objetivo central
promover a competitividade da fileira dos Recursos Silvestres do território Alentejo, através do desenvolvimento e dinamização de um programa de
qualificação para a internacionalização desta fileira, como iniciativa sustentável centrada no Território, e no qual participam também, em copromoção, o NERBE/AEBAL (líder), a Turismo do Alentejo
– ERT, a ADC MOURA e a ACIECALM, foi desenvolvida em 2019, pela ARPTA, em coordenação
com a restante parceria e com enfoque especial
no produto turístico “Caça”, a participação na FECIEX Badajoz. Garantiu-se também a participação,
em missão de prospeção, para concretização em
2020 de uma presença física, na Feira Internacional Ganadera de Zafra. Este projeto conhecerá um
maior volume de ações da responsabilidade direta
da ARPTA durante o ano 2020.

V.

EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL
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V - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
O ano de 2019 foi marcado por um grande esforço
de regularização de situações transitadas de anos
anteriores, sobretudo relacionadas com projetos
cofinanciados por diversas linhas de financiamento. Os atrasos verificados no recebimento desses
financiamentos resultaram em situações de dificuldades de tesouraria que foram a tónica presente durante praticamente todo o ano.
Apesar de se ter recebido um maior volume de
transferências financeiras, fruto também do reforço da dotação do montante contratualizado com
o Turismo de Portugal e de uma maior cadência
e volume de despesa apresentado em pedidos de
pagamento de projetos do Portugal 2020, a necessidade e o esforço colocado na regularização das
situações transitadas, foi o que mais influenciou
as dificuldades que se sentiram. O atraso no recebimento e a diminuição do montante das transferências respeitantes à componente pública regional, relativamente ao que havia sido orçamentado,
também não permitiu aliviar esta situação.
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Para fazer face a esse esforço de regularização de
pendentes, à imperatividade do desenvolvimento das iniciativas promocionais, essenciais para a
boa dinâmica da atividade turística na região, bem
como para responder atempadamente às obrigações regulares de funcionamento da Agência,
houve necessidade do recurso frequente a financiamento bancário, para antecipação de verbas, o
que resultou num natural agravamento de custos.

D O
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Procurou-se também em 2019, à semelhança do
que tem vindo a ser prática nos anos anteriores,
continuar com o esforço de recuperação de quotas
em atraso, nomeadamente através da realização
de encontro de contas com associados envolvidos
em projetos promocionais, ou através da liquidação simultânea de faturação respeitante a serviços
por estes prestados.
Procurou-se ainda desenvolver um esforço de
reconhecimento de imparidades por extinção de
empresas associadas e reconhecimento dos respetivos custos.
Com maior incidência nos meses finais do ano,
houve situações de necessidade de garantir a reserva de espaços e outros serviços relacionados
com ações que terão apenas lugar em 2020, e de
assumir as respetivas despesas associadas, tendo
por isso sido feitos os consequentes diferimentos
de custos e proveitos.
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CONTA DE GERÊNCIA

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

O Resultado Líquido Positivo, apurado no final deste ano, é de 114.574,22€ positivos,
contribuindo dessa forma para um aumento dos fundos patrimoniais da Agência.
Numa análise comparativa, verificamos que o resultado apresenta uma evolução
consideravelmente positiva em relação ao ano anterior que apresentou resultados 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 75% do total de gastos, tendo descido cerca de 57% em relação ao ano anterior. Os
restantes gastos são compostos pelos gastos com o pessoal, com cerca de 12%, e a rúbrica de
outros gastos e perdas, representando cerca de 8%. Salientamos o forte aumento dos
Fornecimento e Serviços Externos que reflete a execução dos projetos com grande incidência
e dinâmica neste exercício.
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 cerca
de 90% do seu total (53% em 2018). 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. Em 2019, conforme
referido anteriormente na justificação do aumento significativo dos Fornecimentos e Serviços
Externos, houve forte dinâmica e ao nível da implementação dos projetos em curso.
Ao nível dos indicadores financeiros, salientamos a solvabilidade e a autonomia financeira que
apresentam valores consideravelmente superiores ao ano anterior, sobretudo por força do
valor do capital próprio registado no final do ano de 2019.

O rácio de solvabilidade, que indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados
por capitais próprios, apresenta em 2019 o valor de 12,90% contra 2,67% 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 11,42% contra 2,60% 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.
Dado o contexto atual de estado de emergência em matéria de saúde pública resultante da
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, em
razão da propagação de infeções do aparelho respiratório de origem viral, causadas pelo
agente Coronavírus (SARS-Cov-2 - COVID19), é expectável que a economia em geral e o setor
do turismo em particular, conheçam fortes quebras em 2020. Sendo neste momento muito
difícil prever cenários, é já uma certeza que os efeitos destes acontecimentos terão
consequências de longo prazo o que obrigará esta Agência a repensar a sua atuação e,
juntamente com as empresas da região, procurar soluções para minimizar os impactes que já
se fazem sentir.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício de 2019, no montante de 114.574,22 €
positivos, 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.

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.

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.

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 2019 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do
exercício de 2018;

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 NCRFESNL.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem
utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para
cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Equipamento básico:

10 Anos

Equipamento administrativo:

3 a 8 Anos

Outros ativos fixos tangíveis:

5 Anos

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

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

Demonstração dos resultados, na rubrica de Reversões de perdas por imparidade, e efetuada até
ao limite da quantia que estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clientes e outras dívidas de terceiros

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

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28)

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados:
•

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

3.2 - Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no
processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas
quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras:
Na preparação das Demonstrações financeiras, a Direção baseou-se no melhor conhecimento e
na experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos
relativos a eventos futuros.

3.3 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar
ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano
financeiro seguinte):
As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas ações
que se planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação disponível. As
alterações nos factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas, pelo que os
resultados reais futuros poderão diferir daquelas estimativas.
4 – FLUXOS DE CAIXA:
4.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.
Descrição
Fundo de Maneio

Conta
112

Observações

1.227,45

Total de caixa
Descrição

Montante

1227,45
Conta

Montante

CGD

1211

8.154,81

CGD

1212

5.965,34

CGD

1213

17.491,87

Santander Totta

1214

8.408,32

C.C.A.

1215

1.632,32

CGD

1216

477,06

CGD

1217

13.234,84

Total de depósitos bancários

55.364,56

Observações

5 - POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS:
Em 2019 foi alterado o critério no registo dos gastos e ganhos associados aos projetos alvos de
candidaturas apresentadas e geridas pela ARPTA.
Como base no princípio da especialização dos exercícios, tendo em vista alinhar em termos
temporais os gastos associados à implementação dos projetos candidatados e os respetivos
ganhos associados à sua subsidiação com base nas taxas de comparticipação contratadas, foi
considerado até ao exercício de 2018, inclusive, um critério que diferia os gastos incorridos e
registados na contabilidade associados a candidaturas cujos pedidos de pagamento ainda não
tivessem sido apresentados. Se o pedido de pagamento não tivesse sido apresentado e, dessa
forma, o ganho associado referente ao subsídio não tivesse sido contabilizado, eram diferidos os
respetivos gastos de modo a que nem os gastos nem os ganhos fossem registados nesse
exercício pelo fato de não ter sido apresentado o respetivo pedido de pagamento.
A partir de 2019, inclusive, mantendo o mesmo princípio de especialização dos exercícios, foi
alterado o critério deixando de diferir os gastos associados a candidaturas cujos pedidos de
pagamentos não tivessem sido apresentados, para acrescer os ganhos associados à subsidiação
desses gastos, com base na taxa de comparticipação contratada, no caso em que os pedidos de
pagamento não tiverem ainda sido apresentados.
Essa mudança de critério tem um impacto negativo ao nível do resultado do exercício na medida
da diferença entre os gastos incorridos e a respetiva taxa de comparticipação.
Para além do relatado anteriormente, não se verificaram outras situações com impacto nas
políticas contabilísticas, alterações de estimativas ou erros.

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

Descrição
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

31/12/2018

Adições

2.329,80
17.123,30

31/12/2019
2.329,80

1.775,66

1.920,00

18.898,96
1.920,00

Ativo fixo tangível bruto

21.373,10

1.775,66

23.148,76

Depreciações acumuladas

21.373,10

591,96

21.965,06

21.373,10

591,96

21.965,06

0,00

1.183,70

1.183,70

Perdas por imparidade e reversões acumuladas
Depreciações acum uladas
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 2019 e 2018, apresenta a seguinte
decomposição:

Rubricas

31/12/2019

31/12/2018

Prestações de Serviços

20.577,25

4.990,00

Subsídios à exploração

1.934.356,16

656.554,55

181.730,94

572.311,44

2.136.664,35

1.233.855,99

Outros rendimentos e ganhos

TOTAL

O rédito registado na conta de serviços resulta do serviço prestado a um associado (Município de
Serpa) no âmbito de ações de divulgação específicas.
O rédito registado na conta de subsídios à exploração resulta de contratos de contratualização
para as ações promocionais no estrangeiro, programado com o AICEP, com o Turismo de
Portugal e com a CCDRA.
O Plano de Promoção e Comercialização – Alentejo 2019 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:
1 – PPM’S
No âmbito dos Planos de Produto e Mercado, novo instrumento de criado em 2019 e gerido pelo
Turismo de Portugal, foram apresentados pela ARPTA, em copromoção com outras ARPT’s e com
empresas, através de associações empresariais, dois projetos:
- Portugal, A Country Side Dream, desenvolvido em copromoção com a ARPT Centro, a
Associação dos Hotéis Rurais de Portugal e a Associação Heranças do Alentejo, e que visou a
promoção do território mais interior e da oferta associada ao turismo rural e do qual se recebeu
em dezembro o montante de 15.750€. A aprovação tardia do projeto inviabilizou a sua execução
no calendário previsto, devendo dessa forma a execução ser prolongada até ao final do primeiro
semestre de 2020;

- Setúbal Bay – Turismo na Natureza, projeto em copromoção com a ARPT de Lisboa e com a
associação Baía de Setúbal, que tem como objetivo a promoção de um leque de produtos
diversificado existente na área envolvente à Baía de Setúbal. A aprovação tardia deste projeto, à
semelhança do que referimos no ponto anterior, impediu a sua execução no calendário previsto,
motivo pelo qual se perspetiva que se prolongue a execução durante o primeiro semestre de
2020. Foi recebida, no mês de dezembro, a primeira tranche do Turismo de Portugal no
montante de 12.906,90€.

2 – ALENTEJO 365
Da linha de apoio à promoção e divulgação de eventos denominada Alentejo 365,
contratualizada com a Turismo do Alentejo ERT e Turismo de Portugal, foram desencadeadas
uma série de iniciativas, com especial enfoque no mercado espanhol, onde se promoveram os
eventos com maior potencial de captação de visitantes que têm lugar no Alentejo. Foram
recebidas deste projeto, durante 2019, cinco transferências que totalizaram 95.758,17€. Já no
início de 2020 foi recebida a última tranche do projeto no montante de 37.000€.

3 – FUNDO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS
No enquadramento do fundo de apoio à realização de congressos, gerido pelo Turismo de
Portugal, foram recebidas, durante 2019, cinco transferências que totalizaram 51.750€
respeitantes a três eventos distintos.

Dos projetos desenvolvidos no âmbito do Compete 2020 e Alentejo 2020 / Portugal 2020 /
FEDER, apresentamos de seguida o ponto de situação em 2019:

4 – PROMOÇÃO TURÍSTICA INTERNACIONAL DO ALENTEJO – VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
ENDÓGENOS ENQUANTO ATIVOS DIFERENCIADORES (2018-2020)
Foi recebida em junho a transferência de 61.310,47€ respeitante ao primeiro pedido de
pagamento. Já no início de 2020 foram apresentados mais três pedidos de pagamento, nos

montantes de 82.568,31€, 487,903,60€ e 146,868,03, os dois primeiros em formato contrafatura e o último em formato reembolso, tendo-se registado, ainda em fevereiro, o recebimento
da comparticipação do primeiro.

5 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS MARCAS ALENTEJO E RIBATEJO

–

ALENTEJO/RIBATEJO 4.0 (2018/2019)
Foram apresentados em 2019 dois pedidos de pagamento respeitantes ao desenvolvimento do
novo website www.visitalentejo.pt, tendo os reembolsos sido recebidos nos meses de março e
dezembro, nos montantes de 20.465,44€ e 12.977,28€. Em 2020 será apresentado o pedido de
pagamento do saldo final.

6 – GOTOMÉRTOLA!
Do projeto GO2MERTOLA foram apresentados dois pedidos de pagamento no mês de dezembro,
tendo o respetivo reembolso sido registado já em fevereiro de 2020, no montante total de
16.707,58€. Este projeto ainda terá incidência no primeiro trimestre de 2020.

7 – INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020
Do projeto desenvolvido em co-promoção com o NERBE/AEBAL (líder), a Turismo do Alentejo –
ERT, a ADC MOURA e a ACIECALM, não foram apresentados pedidos de pagamento em 2019. O
projeto terá a sua maior incidência no ano 2020, altura em que se fará a apresentação das
despesas para reembolso.

Projetos cofinanciados pelo COMPETE 2020 e ALENTEJO 2020 / PORTUGAL 2020 / FEDER,
transitados de anos anteriores:
8 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO ALENTEJO – PLANO CONJUNTO 2017/2018
Foi recebido em setembro de 2019 o reembolso de 25.907,39€. Aguarda-se ainda a análise do
relatório final do projeto e libertação da última tranche.

9 – PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E RECURSOS CULTURAIS DE
ÉVORA E DO ALENTEJO
Recebeu-se, em fevereiro de 2019, o montante de 23.575,43€ respeitante ao PP15 deste projeto
apresentado no formato contra-fatura, ainda no ano 2018.
Aguarda-se ainda o reembolso de mais dois pedidos de pagamento, apresentados em setembro
de 2018 e maio de 2019, num montante esperado de 32.194,69€.
Aguarda-se ainda a análise de contestação apresentada pela ARPTA a não elegibilidade de
despesas no montante de 25.892,22€, da qual se espera o recebimento de um montante de
20.844,10€.

10 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO POTENCIAL DE RECURSOS NATURAIS DO ALENTEJO E DO
SUDOESTE ALENTEJANO PARA TURISMO ATIVO
Do presente projeto recebeu-se, em junho de 2019, o montante de 37.844,44€ respeitante aos
pedidos de pagamento 10 e 16, apresentados em novembro de 2018 e fevereiro de 2019.
Aguarda-se também o recebimento do reembolso de 5.949,94€ respeitantes ao pedido de
pagamento de saldo final, apresentado em março de 2019.

11 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL ALENTEJANO
Deste projeto, concluído em 2018, recebeu-se em julho de 2019, o reembolso de 20.888,24€,
respeitante ao pedido de pagamento 15, apresentado em novembro de 2018. Aguarda-se ainda
a análise e reembolso do pedido de pagamento saldo final, apresentado em janeiro de 2019, do
qual se estima uma transferência de 2.231,13€.

12 – DIFERENCIAR E FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO ALENTEJO COMO UM DESTINO
TURÍSTICO
Recebeu-se em novembro de 2019 o montante de 16.916,85€ relativo a ajustamento de
elegibilidades não consideradas em primeira análise nos pedidos de pagamento 16 e 19. Em

outubro foi apresentado o pedido de pagamento do saldo final deste projeto, no montante de
232.185,51€, do qual se perspetiva um reembolso de 198.188,42€.
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 2019 e 2018, a rubrica de Clientes/Fornecedores/AcionistasSócios/Outras contas a receber e a pagar:

31/12/2019
Descrição

Corrente

Não corrente

31/12/2018
Total

Corrente

Não corrente

Total

Ativos:
Créditos a receber

387.369,88

387.369,88

327.662,76

327.662,76

Outros activos correntes

977.757,09

977.757,09

342.610,79

342.610,79

Im paridades de clientes

-217.363,63

-217.363,63

-99.612,00

-99.612,00

1.147.763,34

0,00 1.147.763,34

570.661,55

Fornecedores

686.515,21

686.515,21

650.828,43

650.828,43

Outras dívidas a pagar

303.621,14

303.621,14

293.748,28

293.748,28

Total do Passivo

990.136,35

0,00

990.136,35

944.576,71

0,00

944.576,71

Total liquido

157.626,99

0,00

157.626,99

-373.915,16

0,00

-373.915,16

Total do Ativo

0,00

570.661,55

Passivos:

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
217.363,63 €.
Este valor representou um reforço de imparidades em 2019 no montante de 117.751,63 euros
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.
Apresenta os seguintes saldos com maior relevância a 31-12-2019:

Identificação projetos

Valor
848.303,13
37.000,00
21.200,16
30.236,78
936.740,07

SIAC
Alentejo 365
RE SEUR
POCI

Estado e outros entes públicos
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a
seguinte decomposição:
31/12/2019
Corrente

Não corrente

31/12/2018
Total

Corrente

Não corrente

Total

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

1.710,00

1.710,00

2.295,78

2.295,78

45.092,25

45.092,25

30.961,92

30.961,92

3.511,30

3.511,30

3.635,31

3.635,31

50.313,55

50.313,55

36.893,01

36.893,01

Outros impostos
Contribuições para a SS e outras
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 2019 e 2018 a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte
decomposição:
31/12/2019
Corrente

Não corrente

31/12/2018
Total

Corrente

Não corrente

Total

Diferim entos
Ativos
Gastos a reconhecer

12.257,81

Total

12.257,81

0,00

12.257,81

449.666,36

12.257,81

449.666,36

8.157,13

0,00

8.157,13

0,00

449.666,36

0,00

449.666,36

Passivos
Rendimentos a reconhecer

8.157,13

Total

8.157,13

0,00

0,00
0,00

0,00

Os gastos a reconhecer resultam de faturas contabilizadas em 2019, 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 2020, não o tendo sido no decorrer do ano de 2019.
Como melhor explicado no ponto 5, até 2018, foi utilizado um critério no registo dos gastos e
ganhos associados aos projetos alvos de candidaturas apresentadas e geridas pela ARPTA cuja
princípio foi o diferimento dos gastos registados na contabilidade cujos respetivos pedidos de
pagamento ainda não tivessem sido apresentados às entidades oficiais.
Em 2019, ao mudarmos o critério, conforme melhor explicado no ponto 5 deste anexo, o
diferimento dos gastos deixou de ser o critério considerado. Dessa forma, a diferença dos
valores associados aos gastos a reconhecer em 31-12-2019 e 31-12-2018 está relacionada com a
mudança desse critério.

Caixa e Depósitos bancários
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a
seguinte decomposição:
31/12/2019
Caixa e depósitos bancários

31/12/2018

56.592,01

23.800,27

1.227,45

244,29

55.364,56

23.555,98

56.592,01

23.800,27

Ativos
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total

Fundos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de fundos patrimoniais apresentava a seguinte
decomposição:

31/12/2019 31/12/2018
Fundos Patrim oniais
Reservas legais

33.851,24

33.851,24

-9.078,50

76.185,12

Resultado líquido do periodo

114.574,22

-82.801,11

Total

139.346,96

27.235,25

Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais

Os resultados transitados de 2019 incorporaram o resultado líquido que transitou de 2018.

9 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram reconhecidos os
seguintes montantes em resultados, na rubrica de Gastos com pessoal:
31/12/2019
Remuneração dos Órgãos Sociais e Diretor. Executivo.

31/12/2018

64.720,69

68.974,85

134.594,36

155.214,36

36.965,97

43.989,12

Seg. ac. de trabalho

3.015,73

4.159,85

Outros gastos com pessoal

1.029,16

483,66

240.325,91

272.821,84

Remuneração ao pessoal (nota 1)
Encargos s/ remunerações (nota 1)

TOTAL

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, 2018 e 2019 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 2018 e 2019:
31/12/2019
Rem uneração dos Órgãos Sociais e Diretor. Executivo.

31/12/2018

64.720,69

68.974,85

112.889,21

101.649,83

21.705,15

75.269,68

0,00

-21.705,15

32.069,82

31.008,72

4.896,15

17.876,55

0,00

-4.896,15

Seg. ac. de trabalho

3.015,73

4.159,85

Outros gastos com pessoal

1.029,16

483,66

240.325,91

272.821,84

Rem uneração ao pessoal (associado ao processam ento dos
vencim entos do ano)
Remuneração ao pessoal (efeito dos acréscimos de gastos
registados no ano)
Remuneração ao pessoal (efeito dos diferimentos registados no ano)
Encargos s/ rem unerações (associado ao processam ento
dos vencim entos do ano)
Encargos s/ remunerações (efeito dos acréscimos de gastos
registados no ano)
Encargos s/ remunerações (efeito dos diferimentos registados no
ano)

TOTAL

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 significativas 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 2019.
Como é do conhecimento generalizado, no passado dia 11 de março a OMS declarou o surto do
novo coronavírus, designado COVID-19 como pandemia. Existem já notícias que indicam que
diversos setores da economia podem ser afetados por efeitos diretos e indiretos provocados
pela doença, estando em causa, entre outros possíveis efeitos, a disrupção ou limitação de
fornecimentos de bens e serviços ou incapacidade de virem a ser cumpridos compromissos
contratuais, pelas diversas contrapartes, podendo como tal, alterar-se a perceção e avaliação do
risco de negócio. Existem adicionalmente notícias que indiciam a iminência de uma retração

económica geral. Os efeitos decorrentes deste evento para a atividade da Entidade, apresentamse à data incertos, sendo, no entanto, de salientar a previsível dificuldade em que algumas
empresas se encontrarão e um demorado tempo de recuperação de todo o setor. Nesse sentido,
a Direção da ARPTA decidiu suspender a cobrança de quotas entre os meses de março e junho,
que terá um reflexo de quebra de receita na casa dos 56.000€ em 2020.

