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I – ENQUADRAMENTO 

Segundo o “TURISMO 2020 - CINCO PRINCÍPIOS PARA UMA AMBIÇÃO”: “Portugal não 

será um destino ágil e dinâmico, não será competitivo, se apostar numa política de 

promoção apenas destinada a reforçar a notoriedade do nosso destino. Uma boa marca 

turística é aquela que responde às exigências competitivas do mercado, afinada na 

estrutura de identidade do destino e enquadrada numa plataforma de projeção no 

futuro, ou seja, que esteja suficientemente enraizada para perdurar no tempo, pensada 

para colher frutos no presente e no futuro.  

Mas se a notoriedade é essencial, e ela é prosseguida não apenas pelo turismo mas 

também por todas as restantes atividades que, exportando uma imagem de país, 

ajudam a construir a nossa notoriedade, não deixa de igualmente de ser verdade que 

essa notoriedade só é útil, só é consequente, só é produtiva, se permitir, num 

determinado prazo, converter-se na compra de uma viagem, na reserva de um 

alojamento, na aquisição de um produto ou serviço.  

A promoção de que Portugal precisa, para que se constitua como marca forte e de valor, 

tem por isso de estar associada à venda. É esse o caminho que temos de reforçar. Por 

outras palavras, a promoção (que gera notoriedade) e o apoio à venda (que visa 

converter a notoriedade em venda) são duas faces de uma mesma moeda numa 

política de turismo que se pretenda competitiva num mundo global.” 

 

Partindo destes considerandos, o presente Plano de Ação visa o aumento da 

notoriedade do Alentejo, a melhor adequação e acerto da promoção às motivações dos 

potenciais clientes, conseguindo por essa via o aumento das oportunidades comerciais 

para as empresas do sector na região e contempla um conjunto de ações a desenvolver 

nos principais mercados emissores e que mais têm contribuído para a internacionalização 

da região. 

Para alcançar estes objetivos o Plano de Ação está estruturado em 4 sub planos, a saber: 

Plano Contratualizado com o Turismo de Portugal, plano financiado pelo POCI do 

Portugal 2020 e 2 planos candidatados ao SIAC do Portugal 2020, sendo um deles 

desenvolvido em conjunto com a Entidade Regional de Turismo e o outro com as 

Agências do Porto e Norte, Centro e Alentejo, cabendo-nos em ambas o estatuto de 

parceiro líder, que serão devidamente explicitadas neste documento. 
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Todo o trabalho será feito em conjunto entre a Agência de Promoção Turística do 

Alentejo e os associados, focando os mercados de forma diferenciada e de acordo com 

a sua arrumação hierárquica nas “Orientações Estratégicas e Operacionais”, numa 

abordagem que se completa com as ações suportadas pelos sub planos suportados por 

financiamentos comunitários. 

Será igualmente uma aposta nos mercados que podem traduzir oportunidades para a 

venda de produtos de nicho que caracterizam este destino, por forma a garantir o 

crescimento do número de turistas, de dormidas e receitas, sobretudo fora da época 

alta e de forma mais disseminada pelo território, contribuindo para atenuar os 

fenómenos de sazonalidade e de concentração da procura.  

Para satisfação desse objetivo macro, entendemos ser de conferir especial atenção a 

Espanha, não só por ser o nosso principal mercado externo mas também por nele 

identificarmos possibilidades de crescimento, promovendo um plano específico de 

intervenção neste mercado que considera os inputs da Entidade Regional de Turismo, 

que tem igualmente competências neste domínio, prosseguindo assim a coordenação 

que se vem registando. 

Querendo dar cabal cumprimento às orientações imanadas do Turismo de Portugal, 

descriminámos positivamente os mercados de 1º nível, damos atenção especial aos de 

2º nível, deixando os de 3º nível e os de intervenção seletiva considerados numa rúbrica 

única, que designamos por “Outros Mercados”.  

Assumimos que este é um plano de dinâmico, capaz de se ajustar a situações de 

contexto que ocorram em resultado de alterações verificadas nas dinâmicas internas do 

sector, ou de qualquer externalidade. 

Uma nota específica merece a concertação da atividade com outros destinos nacionais, 

nomeadamente em sede do plano de ação candidatado ao SIAC e da coordenação da 

promoção de oportunidades de negócio com o Algarve, sobretudo focado no turismo 

ativo e de natureza, bem como com outros sectores, concretizando ações de promoção 

integradas, definidas em conjunto com os parceiros, como já se tem vindo a verificar 

com os NER’s e CIM’s.  

Uma última nota para o facto de toda a informação estatística que se apresenta neste 

documento não considerar TH, TR, Pousadas da Juventude e Parques de Campismo. 
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a) MERCADOS 

Mais uma vez permitimo-nos citar o “TURISMO 2020 - CINCO PRINCÍPIOS PARA UMA 

AMBIÇÃO”: “A orientação para a internacionalização do turismo na região do Alentejo é 

evidente quando olhamos para quota de mercado do mercado externo e verificamos que 

aumentou de 24,2% em 2007 para 34,6% em 2014, cerca de 10,4 p.p.. 

(…) 

É de referir que o Brasil é o mercado que mais se evidencia, apesar de em 2014 ser o 3º mercado 

com maior volume de dormidas na região, foi o mercado que mais cresceu, registando uma 

variação positiva das dormidas de 268,6%.  

Considerando como medida as dormidas na hotelaria, é de referir que os cinco principais 

mercados emissores (em 2014:Espanha, França, Brasil, Alemanha e Reino Unido) conjuntamente 

com o mercado interno concentram aproximadamente 86,8% do total das dormidas da Região 

do Alentejo.  

(…) 

Analisando para o período de 2007 a 2014 as variações dos diversos mercados e como as suas 

quotas evoluíram importa salientar o mercado do Brasil que se destaca com uma variação 

positiva de +20,5% seguido do mercado de França que apresenta um aumento de +15,8%”. 

 

Como resultado da reflexão em cima expressa o presente Plano de Ação assegura a 

incorporação das orientações do Turismo de Portugal, materializadas nos “Orientações 

Estratégicas e Operacionais para 2016”, bem como as sugestões das próprias empresas, 

cujo objeto terá de conhecer obrigatoriamente um impacto transversal à NUT II, 

idealmente no curto e médio prazo.  

Numa dimensão complementar e ao abrigo de plano de ação específico elaborado em 

conjunto com algumas empresas e financiado pelo POCI, desenvolver-se-ão 

intervenções nos mercados em crescimento e nos de intervenção seletiva.  

 

b) MOTIVAÇÕES, PRODUTOS E METAS 

A estratégia a prosseguir deverá ser alicerçada no conhecimento das motivações do 

potenciais turistas e naquilo em que o Alentejo melhor poderá concorrer para a sua 

satisfação pela singularidade dos seus produtos, nomeadamente Touring Paisagístico, 

Turismo Natureza (walking, cycling, birdwatching, horseriding, etc.) Sol e Mar e Turismo 

do Mar, com a presença transversal do Gastronomia e Vinhos.  
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Desta forma, e em consonância com as linhas orientadoras definidas para o território 

nos diferentes documentos estratégicos desenvolvidos para a região, deve a Agência de 

Promoção Turística do Alentejo procurar alcançar as seguintes metas: 

1. Contribuir para a redução da sazonalidade, combatendo as baixas taxas de 

ocupação e consequentemente aumentar os rendimentos do setor;  

2. Melhorar o conhecimento do mercado potencial sobre o destino, aumentar o 

seu interesse pelo mesmo e facilitar a decisão de compra; 

3. Adequar a promoção às motivações dos turistas; 

4. Alcançar um posicionamento adequado no mercado, consistente com a 

estratégia de desenvolvimento turístico do País e do Alentejo; 

5. Reforçar a diferenciação e a excelência da marca em diferentes ações de 

promoção e consolidar a notoriedade da mesma; 

6. Divulgar o destino e os seus produtos e subprodutos turísticos (com o objetivo 

de captar potenciais investidores para projetos ligados ao turismo, à hotelaria e 

a outros sectores económicos); 

7. Promover o destino junto e através de líderes de opinião. 

Por sua vez o alcance destas metas garante a satisfação dos seguintes objetivos 

específicos: 

1. Contribuir para o reconhecimento internacional coletivo de serviços turísticos 

produzidos em Portugal, em particular no Alentejo; 

2. Potenciar o sucesso da internacionalização das PME; 

3. Aumentar o conhecimento sobre os mercados e as motivações dos potenciais 

turistas; 

4. Contribuir para a dinamização de iniciativas coletivas de cooperação 

empresarial. 

5. Assumir uma taxa de crescimento de 8,10% nas dormidas de estrangeiros, 

passando das 439.643 registadas em 2014, para as expectáveis 475.250 no 

corrente ano e atingindo as 513.750 no final de 2016. 

 

c) LINHAS DE INTERVENÇÃO 

No que concerne às ações a prever no Plano de Ação – Alentejo 2016, enquanto um 

todo, sugere-se que estas se organizem no respeito pelos quatro princípios orientadores 
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definidos pelo Turismo de Portugal, ou seja, foco no consumidor final, foco no apoio às 

empresas na comercialização dos seus produtos, reforço da intervenção na operação 

turística e consolidação do marketing digital, dos quais resulta uma intervenção, que 

também poderemos  sintetizar em quatro linhas de intervenção global, ainda que 

algumas delas sejam suportadas por linhas de financiamento distintas, como já o 

referimos, graças a candidaturas já aprovadas ou em análise, a saber: 

 

i - LINHA DE INTERVENÇÃO I - B2C 

- Organização de visitas educacionais com jornalistas / opinion makers; 

- Apresentações aos media;  

- Participação em certames definidos no âmbito da presença de Portugal, bem como 

noutros que, pela sua especificidade (turismo ativo, turismo de natureza, etc.), 

justifiquem uma participação do Alentejo suportada por fundos comunitários, como 

sejam: Rio Grande Valley Birding Festival  (EUA), Space Coast Birding & Wildlife Festival 

(EUA), San Diego Bird Festival (EUA), Rio Grande Valley Birding Festival (EUA) British 

Birding Fair - BBF (Reino Unido), Falsterbo Birdshow (Suécia), Tournatur Düsseldorf 2016 

(Alemanha), F.r.e.e. – Munique (Alemanha), CMT – Stuttgart (Alemanha), Feira do Livro 

de Frankfurt (Alemanha), Cinegética Madrid (Espanha),), Fiets en Wandelbeurs – 

Amesterdão [Cicloturismo e Caminhada] (Holanda), Fiets en Wandelbeurs – Antuérpia 

[Cicloturismo e Caminhada] 2016 (Bélgica); 

- Presença nas redes sociais; 

 

ii - LINHA DE INTERVENÇÃO II - B2B 

- Organização de visitas de prospeção e de familiarização com TO’s e AV’s; 

- Organização de Missões Empresariais, suportadas por fundos comunitários 

conseguidos com candidatura ao POCI já aprovada, aos mercados para exploração de 

contactos com o trade: Reino Unido, Alemanha, Espanha, França), Benelux, Reino Unido 

e Brasil; 

- Campanhas conjuntas com operadores e empresas associadas, idealmente suportadas 

em PCV’s ou fundos provenientes do POCI;   

- Participação em certames definidos no âmbito da presença de Portugal, bem como 

noutros que, pela sua especificidade e enquadramento em candidatura a fundos 
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comunitários (turismo ativo, turismo de natureza, etc.), justifiquem a participação do 

Alentejo, como sejam a Travelweek - São Paulo (Brasil) e a Meedex Paris  [Produto MI] 

(França) 

- Capacitação dos AV’s, em parceria com TO’s;  

 

iii - LINHA DE INTERVENÇÃO III – B2B e B2C 

- Campanhas de Marketing Online – Operadores, Sites relevantes de produto e mercado, 

Redes Sociais, Motores de Pesquisa, investimentos a potenciar com recurso a fundos 

comunitários; 

- Campanhas de Marketing e Vendas - Domiciliação de aplicações, adesão a plataformas 

eletrónicas, igualmente com recurso a financiamento comunitário. 

 

iv – LINHA DE INTERVENÇÃO C2C 

Cada vez com mais pertinência se impõe encarar o turista enquanto produtor de 

informação sobre o destino, que partilha por um círculo muito alargado de contatos, 

graças às múltiplas redes sociais nas quais milita. Durante a sua estada reúne informação 

e avalia as experiências vividas no destino e, de imediato, as dissemina por toda a sua 

rede, numa interação que nunca foi tão rápida. 

Por tal razão se consagra uma dotação financeira específica para fomentar essa 

interação com o turista nas redes sociais, seja no domínio do contrato celebrado com o 

Turismo de Portugal, seja no plano candidato ao SIAC “REFORÇAR O POSICIONAMENTO 

DO ALENTEJO NO MERCADO INTERNACIONAL” ou no plano conjunto Porto e 

Norte/Centro/Alentejo “Um Outro Portugal”, igualmente candidatado ao SIAC. 

Publicidade, concursos, exibição de mini filmes, tudo isso integrará as campanhas que 

se farão para impactar o consumidor final, indo ao encontro das suas motivações e 

confrontando-o com oportunidades imperdíveis. 

 

e) LIGAÇÃO À MASSA ASSOCIATIVA 

Para uma mais fluida e eficaz ligação aos associados, sugere-se que o Plano considere as 

seguintes intervenções: 

i) Divulgação do Plano de Ação – Alentejo 2016 através dos media regionais e 

especializados no sector do turismo; 
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ii) Edição de newsletter, a divulgar também no website visitalentejo, dando 

conhecimento público dos objetivos do Plano, dos mercados e produtos e dos 

montantes de investimento propostos; 

iii) Colocação do Plano de Ação para consulta e “download” no visitalentejo; 

iv) Realização de sessões de avaliação periódicas do progresso do Plano de Ação com 

toda a parceria, com divulgação pública dos resultados; 

v) Difusão de relatórios periódicos das ações realizadas não apenas pelos associados, 

mas também por todo o trade do Alentejo; 

vi) Difusão por toda a massa associativa da ARPT Alentejo dos artigos publicados na 

comunicação social de cada mercado, em resultado das ações efetuadas; 

vii) Elaboração de newsletters mensais sobre as ações realizadas e respetivo “follow up”, 

a difundir através do visitalentejo. 
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II – PLANO DE AÇÃO POR MERCADOS 

Este exercício de planeamento que aqui se coloca à vossa consideração irá considerar 

em capítulos distintos as ações suportadas em linhas de financiamento diferentes, 

considerando, por um lado, as que serão financiadas no âmbito da contratualização e, 

por outro, as financiadas por fundos comunitários graças a candidatura ao POCI já 

aprovada e a que se espera ver aprovada no âmbito do SIAC. Não obstante essa 

apresentação diferenciada, todas as intervenções têm enquadramento na estratégia 

antes apresentada e concorrem para o alcançar dos objetivos e indicadores 

apresentados, decorrendo a sua realização de forma coordenada. 

Numa análise que remonta a 2004, ano de constituição da Agência de Promoção 

Turística do Alentejo, os resultados globais do mercado externo confirmam uma 

situação de crescimento sustentado, ainda que com ligeira oscilação a meio do período 

em análise, mas que salda num crescimento entre 2004 (255.911 dormidas de 

estrangeiros) e 2014 (440.341 dormidas) ligeiramente superior a 72%, como se pode 

verificar pelo quadro em baixo: 

 

QUADRO 1 

DORMIDAS MERCADO EXTERNO 2004/14 
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1 – PLANO CONTRATUALIZADO COM O TURISMO DE PORTUGAL 

Na elaboração do plano para 2016 tivemos na melhor conta os fundamentos do 

“TURISMO 2020 - CINCO PRINCÍPIOS PARA UMA AMBIÇÃO”, quer na sua dimensão 

mais abrangente, quer no que especificamente ao Alentejo diz respeito, nomeadamente 

no que concerne aos mais importantes e recentes contributos para a internacionalização 

deste destino.  

No que se reporta ao mercado de Espanha as ações aqui sugeridas merecem 

enquadramento em protocolo celebrado entre a Entidade Regional de Turismo e esta 

Agência, tendo sido previamente analisadas pela primeira. 

Ainda que se tenha procedido à divisão do investimento por instrumentos promocionais 

e mercados, gostaríamos de salientar que para a sua otimização, em alguns casos, como 

nos canais online, é intenção promover um único procedimento e efetuar uma aquisição 

global de serviços, que naturalmente irá considerar de forma diferenciada cada 

mercado.  

No instrumento promocional “Ações com Agentes do Sector”, muito do investimento aí 

inscrito terá como resultado a melhoria do posicionamento do Alentejo nas plataformas 

de venda online, nos mercados onde isso se justifica, mas também a manutenção de 

uma relação de efetiva proximidade os TO’s em mercados onde estes ainda lideram o 

volume de vendas para este destino. 

 

a) ESPANHA 
O mercado de Espanha conheceu em 2014 não só uma notável recuperação, como 

inclusivamente atingiu o valor de dormidas mais alto da última década, como se dá conta 

no quadro em baixo. Acreditamos que um posicionamento mais visível deste destino 

conseguido às intervenções realizadas nos anos anteriores justifique parte do 

crescimento verificado. 
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QUADRO 2 

DORMIDAS ESPANHA 2004/14 

 

Para 2016 a intervenção que se sugere vem na continuidade do trabalho desenvolvido 

nos anos antecedentes, conduzindo uma intervenção que pretende o reforço de 

visibilidade do Alentejo junto do consumidor final, com investimento nos canais online, 

nomeadamente nas redes sociais, apresentações à imprensa e realização de press trips.  

Visando o melhor posicionamento do destino nas principais OTA’s, sobretudo em 

momentos específicos do ano, prosseguiremos as parcerias de que são exemplo as 

estabelecidas com a MUCHOVIAJE e ATRAPALO, iniciando-se remos colaboração com a 

LOGITRAVEL, prosseguindo em simultâneo uma abordagem a dois nichos específicos 

continuando a colaboração com as Tiendas Mammoth (Cycling) e com a Escuela 

Madrileña de Surf e Surf Las Dunas. 

QUADRO 3 

RESUMO AÇÕES ESPANHA – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença permanente nas redes sociais e em blogs 
selecionados, incluindo investimento publicitário 

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: 2 apresentações Alentejo à imprensa, 
cujos principais objetivos serão a mobilização de meios para a 
realização de press trips e gerar a produção de conteúdos sobre o 
destino  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Melhorar o posicionamento 
do destino nas principais OTA’s e prosseguir o trabalho com os 
nichos do cycling e surf 

X X X X 

Feiras – Participação na FITUR X    
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b) FRANÇA 

A grande mudança verificada no comportamento do mercado Francês fica-se sobretudo 

a dever à captação de operações de grande envergadura no âmbito do produto sol e 

mar, para cuja manutenção o investimento do destino é imprescindível. Esta é uma 

situação que tentaremos que tenha uma duração plurianual, ainda que respeitando 

valores de hóspedes um pouco mais contidos, pelo que os resultados poderão conhecer 

ligeiras oscilações.  

Não é, contudo, despiciendo o crescimento que revela para além dessa grandes 

operações e que conhece uma expressão transversal ao destino, situação que 

identificamos com facilidade, por sermos conhecedores dos números de noites 

resultantes das operações captadas e do total de dormidas de franceses registadas no 

destino. 

QUADRO 4 

DORMIDAS FRANÇA 2004/14 

 

Pelo exposto, a condução do investimento no mercado Francês terá de ir ao encontro 

desta dupla realidade, investindo na manutenção das operações vocacionadas para o 

produto sol e mar, sem descurar a melhoria do posicionamento do destino junto do 

consumidor final, seja por via da intervenção nas redes sociais, da comunicação social 

com a realização de apresentações Alentejo e press trips e aumento de visibilidade do 

destino nas OTA’s em épocas especiais.  
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RESUMO AÇÕES FRANÇA – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença permanente nas redes sociais e em blogs 
selecionados, incluindo investimento publicitário 

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo à imprensa, cujos 
principais objetivos serão a mobilização de meios para a realização 
de press trips e gerar a produção de conteúdos sobre o destino  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Investir para a manutenção 
das operações de sol e mar e melhorar o posicionamento do destino 
nas principais OTA’s. 

X X X X 

 

 

c) BRASIL 

Ainda que considerado de 2º nível para o Alentejo, à semelhança do verificado em 

anos anteriores, entendemos ser de conferir prioridade à intervenção num mercado 

que tanto significa para o Alentejo, não só pelo número bruto de noites geradas, mas 

também pelo que significa em termos de gastos diários. 

QUADRO 6 

DORMIDAS BRASIL 2004/14 

 

Sendo um mercado onde o sector tradicional da operação turística ainda possui um 

peso significativo, mas onde as OTA’s têm vindo progressivamente a ganhar terreno, 

o investimento deve ser canalizado para melhor posicionar o Alentejo numa e noutra 

dimensão, em estreita articulação com a presença nas redes sociais. 

Devemos referir ser esta a metodologia que está a ser prosseguida em 2015, onde o 

perfil criado nas redes sociais remete para uma landing page onde os TO’s e as OTA’s 

que vendem Alentejo surgem em destaque lado a lado, como se revela em baixo. 
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QUADRO 7 

LANDING PAGE REDES SOCIAIS BRASIL 

 

 

Ainda que o arranque de 2015 não tenha sido o mais auspicioso, julgamos nós que 

em resultado da desvalorização do real que tem dificultado a venda de viagens para 

fora do Brasil, entendemos ser de prosseguir a abordagem que vimos conduzindo, 

valorizando a aproximação real que se verificou aos TO’s e OTA’s, no intuito de 

conseguir uma mais equilibrada partilha da programação do destino Alentejo com 

os destinos Lisboa e Centro. 
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Em linha com as decisões que Portugal poderá vir a tomar quanto à participação em 

determinados eventos, como a Travel Week, prevemos nas ações com Agentes do 

Setor a dotação para tal suficiente. 

 

QUADRO 8 

RESUMO AÇÕES BRASIL – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença permanente nas redes sociais e em blogs 
selecionados, incluindo investimento publicitário e ampliação da 
landing page, com a entrada de novos parceiros. 

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo à imprensa, cujos 
principais objetivos serão a mobilização de meios para a realização 
de press trips e gerar a produção de conteúdos sobre o destino  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Melhorar o posicionamento 
do destino nos principais TO’s e  OTA’s, seja nas brochuras, seja na 
oferta online.  

X X X X 

Feiras – Participação na ABAV   X  

 

d) BENELUX  

Se bem que nas “Orientações Estratégicas e Operacionais”, os mercados da Bélgica 

e da Holanda surjam tratados de uma forma individualizada, a nossa experiência 

recomenda que essa divisão não se processe de forma tão rigorosa, antes juntado a 

parte Flamenga à Holandesa, dadas as características semelhantes que apresentam. 

Esta forma de entender aumenta em muito o peso específico de um mercado assim 

definido, que pelos seus valores globais se aproxima do limite mínimo definido para 

ser considerado de primeiro nível. 

Desde o início do período em análise que este mercado global tem como principal 

atributo é a sua notória oscilação, com subidas e descidas que ocorrem sem 

tendência definida. 

Estamos em querer que a captação para o Alentejo de uma operação especial de 

Inverno, que atingiu um número de noites considerável, irá ditar um valor para 2015 

que se destacará e que, se continuada e ampliada, poderá constituir o início de um 

processo de crescimento sustentado. 

QUADRO 9 

DORMIDAS BENELUX 2004/14 
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Durante o ano de 2015 a realização de dois roadshows e várias fam trips permitiu o 

lançamento de bases para operações semelhantes, a desenvolver com outros 

operadores durante época baixa e shoulders, seja no âmbito do walking ou do fly & 

drive, em programas com durações superiores a 7 noites. 

Na presente data ainda estamos a estudar com os TO’s e OTA’s envolvidos a 

equilibrada construção dos programas, bem como os planos de marketing que lhes 

irão dar visibilidade, sendo de destacar os avanços conhecidos junto dos Operadores 

Transeurope, Caracter e Te Voet, da Bélgica, bem como da Style In Travel, KRAS, 

Ambience Travel, De Jong Intra Vakanties, Voigt Travel e Barrio Life da Holanda. 

Prosseguindo a linha de intervenção iniciada no corrente ano ao nível da promoção 

dos segmentos de nicho Walking e Cycling, em parceria com o Algarve e para 2016, 

eventualmente alargada a outros destinos regionais, o Alentejo irá marcar presença 

nos certames de venda direta de produtos desses segmentos e Utrecht e Antwerpen. 

 

QUADRO 10 

RESUMO AÇÕES BENELUX – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença permanente nas redes sociais e em blogs 
selecionados, incluindo investimento publicitário. 

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo à imprensa, cujos 
principais objetivos serão a mobilização de meios para a realização 
de press trips e gerar a produção de conteúdos sobre o destino  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Melhorar o posicionamento 
do destino nos principais TO’s e  OTA’s, Sobretudo na sua presença 
online, com destaque para: Transeurope, Carácter, Te Voet, Style In 
Travel, KRAS, Ambience Travel, De Jong Intra Vakanties, Voigt Travel, 
Aktiva Tours e Barrio Life 

X X X X 

Feiras – Participação nas feiras Vakantiebeurs, 50+ Beurs e Fiets En 
Wandelbeurs 

X    
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e) ALEMANHA 

À semelhança do que se tem verificado no mercado do BENELUX, a Alemanha revela um 

comportamento algo inconstante e um pouco afastado dos melhores valores alcançados 

na década de 90 do século passado, facto a que poderá não ser alheia a opção recorrente 

dos turistas alemães pelas unidades de Turismo Rural. 

 

 

QUADRO 11 

DORMIDAS ALEMANHA 2004/14 

 

No corrente ano iniciámos uma abordagem diferente a este mercado, tendo, por um 

lado, assegurado presença nos certames vocacionados para o consumidor final, 

sobretudo com motivações para turismo ativo, como a TURNATUR em Dusseldorf, a 

CMT em Stuttgart e a F.re.e. em Munich, enquanto, por outro, nos juntamos ao 

Operador Olimar Reizen para a realização de ações de capacitação da sua rede de AV’s 

sobre o Alentejo.  

A experiência adquirida nessas participações foi colocada em partilha com outros 

destinos, estando já em projeto um modelo de participação para 2016 que envolverá 

Açores, Algarve e Alentejo, podendo ainda vir a acolher a Agências de Lisboa, Centro e 

Porto e Norte. 

A presença nestes certames, envolvendo em alguns dos casos empresas associadas, visa 

a comercialização direta de pacotes, tarefa a cargo de TO’s parceiros, sejam estes 

alemães ou nacionais. 
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De reconhecida importância e com resultados que nos levam a repetir estas ações 

gostaríamos de destacar as apresentações do Alentejo à comunicação social, numa 

dimensão muito focada em temas específicos e para pequenos grupos, que nos 

permitem a colocação do destino junto daqueles que poderão ser os seus mais 

influentes prescritores. 

 

 

 

 

QUADRO 12 

RESUMO AÇÕES ALEMANHA – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença permanente nas redes sociais e em blogs 
selecionados, incluindo investimento publicitário. 

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo a prescritores 
selecionados e com temas específicos.  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Melhorar o posicionamento 
do destino nos TO’s com programas para o destino, participando em 
sessões de capacitação da respetiva rede de AV’s e estabelecimento 
de parcerias tendo em vista a comercialização de programas nos 
certames dirigidos ao consumidor final. 

X X X X 

Feiras – Participação nas feiras FRANKFURTER BUCHMESSE, 
TURNATUR, CMT e F.RE.E 

X  X X 

 

f) REINO UNIDO 

Mesmo considerando que o comportamento deste mercado conheceu uma 

dimensão especial nos anos de 2011 e, sobretudo, 2012 em resultado da operação 

especial lançada pelo TO Sunvil Discovery, a análise dos fluxos de procura permite-

nos constatar que estes constituem uma curva ascendente desde 2009, pior ano da 

série analisada. 

À semelhança do que se regista noutros mercados, a opção dos turistas Ingleses por 

tipologias de alojamento que não são consideradas para fins estatísticos reduz a 

importância bruta deste mercado, que nós sabemos ser superior pois 

acompanhamos o desenrolar de operações que trouxemos para o destino, 

sobretudo no âmbito dos nichos walking e birdwatchig, sendo que todas elas se 

socorrem maioritariamente de alojamentos não considerados para fins estatísticos. 
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QUADRO 13 

DORMIDAS REINO UNIDO 2004/14 

 

Considerando os resultados dos nossos atuais parceiros no mercado, entendemos 

ser necessário alagar o nosso leque de trabalho, procurando com isso atingir novos 

públicos, sobretudo turistas mais jovens, utilizando para tal produtos de maior 

apetência para essa faixa etária, como sejam o sol e mar numa dimensão ativa 

associada a atividades de ar livre e desportos náuticos, nomeadamente o surf e, por 

um lado, os ambientes mais cosmopolitas e, por outro, que privilegie a natureza e 

atividades como Walking, Cycling e Birdwatching. 

 

QUADRO 14 

RESUMO AÇÕES REINO UNIDO – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença permanente nas redes sociais e em blogs 
selecionados, incluindo investimento publicitário. 

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo a prescritores 
selecionados e com temas específicos.  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Procurar o estabelecimento 
de novas parcerias com TO’s e OTA’s visando a criação de novas 
propostas para o destino, participando em sessões de capacitação 
das respetivas redes de AV’s . 

X X X X 

Feiras – Participação nas feiras BBF e WTM X  X  

 

g) MULTIMERCADOS E OUTROS MERCADOS 

Esta é uma rubrica de natureza residual, na qual se inscrevem ações que importam 

a vários mercados em simultâneo, de que são exemplo a atualização do visitalentejo, 
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que esperamos ainda iniciar no ano em curso, o enquadramento de ações 

organizadas no âmbito do programa de Hostes Buyers da BTL, bem como o 

enquadramento de solicitações específicas que nos são dirigidas pelo Turismo de 

Portugal e suas equipas, que se encontram fora da matriz de mercados prioritários. 

 

QUADRO 15 

RESUMO AÇÕES REINO UNIDO – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Continuação da atualização do visitalentejo. X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Enquadramento de press trips solicitadas 
pelo Turismo de Portugal e suas Equipas, provenientes de mercados 
não prioritários.  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Enquadramento de fam trips 
solicitadas pelo Turismo de Portugal e suas Equipas, provenientes de 
mercados não prioritários. 

X X X X 
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2 – PLANOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA 

Já em quinta edição, o financiamento dos Planos de Comercialização e Venda, vulgo 

PCV’s, irá conhecer algumas pequenas alterações na sua regulamentação, de molde a 

garantir a sua melhor eficácia e otimização. 

Assim, sugerem-se as seguintes normas para os PCV’s 2016: 

1. A ARPTA consignará 127.080.75 € do seu orçamento ao financiamento dos 

Planos de Comercialização e Venda (PCV), individuais ou coletivos, que sejam 

promovidos por associados, disso informando o trade da região; 

2. Nos PCV coletivos deverá verificar-se a participação de pelo menos quatro 

empresas associadas; 

3. Até 15 de Dezembro de 2015 a ARPTA aceitará a apresentação de intenções de 

PCV; 

4. Caso as intenções recebidas no prazo supra referido não preencham 

integralmente a disponibilidade financeira definida em 1, a Direção poderá 

entender aceitar a apresentação de novas intenções de PCV ao longo do ano de 

2015; 

5. Todas as empresas promotoras terão de ser associadas desta Agência e manter 

em dia o pagamento da quotização; 

6. Todas as empresas abrangidas terão de ter a sua situação regularizada perante 

a Segurança Social, o Turismo de Portugal e a Administração Fiscal; 

7. Todas as empresas abrangidas deverão aceitar a fiscalização da Agência em 

relação às obrigações supra referidas; 

8. Todas as ações a desenvolver terão de promover inequivocamente a marca 

Alentejo, devendo ser incluído, em todo o material produzido, o logotipo 

Portugal / Alentejo; 

9. Todas as empresas abrangidas terão de declarar todos os financiamentos de que 

irão dispor para a realização do plano, sejam estes de natureza pública ou 

privada, mesmo que provenham de entidades que não tenham como atividade 

económica o turismo; 

10. Deverão apresentar os investimentos descriminando as ações a efetuar, 

preenchendo o quadro matriz facultado pelos serviços da Agência; 
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11. Em circunstância alguma serão considerados elegíveis os investimentos feitos 

em serviços próprios das empresas, recursos humanos, ou aquisições de serviços 

que não se reportem a efetivas intervenções de promoção ou de comercialização 

dirigidas aos mercados externos; 

12. Implicarem investimentos totais compreendidos entre 1.000 € e 15.000€, para 

planos individuais, ou 5.000€ e 80.000€ para projetos coletivos; 

13. Caso o somatório dos PCV ultrapasse o disposto no n.º 1, a Direção poderá 

determinar proceder ao rateio dos apoios a conceder, procurando garantir a 

melhor eficácia do apoio e o não comprometimento dos planos propostos; 

14. Não serão consideradas as candidaturas de empresas que, tendo concorrido nos 

dois anos anteriores, em nenhum deles tenham realizado qualquer investimento 

candidatado, salvo se houver mudança na Gerência dessa empresa; 

15. Serão excluídos os PCV’s que não procedam à entrega dos dois relatórios 

intercalares, reportados às datas de 30 de Junho e 30 de Setembro; 

16. Os PCV’s cuja execução à data de 30 de Setembro não tenham atingido 25% do 

investimento candidatado serão igualmente excluídos. 

17. O financiamento dos Planos de Comercialização e Venda das empresas é feito de 

forma individual ou coletiva; 

18. As quotas de uma empresa para a ARPT não se destinam a financiar eventuais 

PCVs que ela venha a celebrar com a ARPT; 

19. O financiamento para os PCV é no máximo de igual montante ao das empresas, 

até ao limite do plafond definido;  

20. A comparticipação da Agência nos planos de comercialização e venda será até 

50% do investimento efetuado, podendo ser em percentagem inferior caso a 

Direção entenda proceder ao rateio do apoio financeiro. 

21. Os Planos de Comercialização e Venda poderão ainda ser financiados por outras 

entidades, públicas ou privadas, que não tenham como atividade económica o 

Turismo. 

22. Para efeitos da determinação da comparticipação, as empresas remeterão à 

Agência os originais dos documentos de despesa e de quitação, que serão 

devolvidos após conferência, cópia do pagamento e extrato do débito bancário, 

bem como as evidências da realização das ações; 
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23. Depois de verificada a realização da despesa, a Agência procederá à 

transferência das importâncias devidas nos trinta dias posteriores a cada uma 

das transferências do Turismo de Portugal; 

24. As empresas candidatas ficam obrigadas a apresentar relatórios de progresso 

quando à execução do respetivo PCV, que deve ser remetidos à Agência nos 15 

dias posteriores às datas de 30 de Junho, 30 de Setembro e 31 de Dezembro, 

sendo este último o relatório final de execução; 
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3 – FINANCIAMENTO POCI – “REFORÇAR O POSICIONAMENTO DO ALENTEJO NO 

MERCADO INTERNACIONAL” 

Dada a especificidade deste plano de ação e por força do próprio aviso de candidatura, 

o projeto “REFORÇAR O POSICIONAMENTO DO ALENTEJO NO MERCADO 

INTERNACIONAL” traduz-se na implementação de ações promocionais direcionado para 

aqueles que são os mercados Estratégicos, a Consolidar e a Diversificar do Alentejo e 

das empresas parceiras da Agência.  

À semelhança das quatro anteriores candidaturas a este mesmo sistema de incentivos, 

a Agência apresenta um projeto de investimento que se traduz exclusivamente em 

ações de internacionalização, que assume uma natureza multifacetada, com objetivos 

bem definidos e que são os mesmos que norteiam todo o Plano de Promoção e 

Comercialização – Alentejo 2016, englobando um vasto conjunto de ações promocionais 

orientadas quer para o segmento de mercado, quer para o produto turístico, alicerçando 

a identificação desses produtos na estratégia PENT 2013-15 e naquelas que são as suas 

orientações para o território do Alentejo. 

Para atingir os objetivos antes apresentados foi elaborado um plano de ação que 

decorrerá durante 18 meses, sendo que neste documento apenas se dará conta das 

ações agendadas para 2016.  

Nesta sequência e como referimos no enquadramento a todo o Plano de Promoção e 

Comercialização – Alentejo 2016, perspetiva-se a intervenção nos 5 mercados que 

integram a matriz orientadora definida pelo Turismo de Portugal para 2015 e em mais 

oito mercados, por proposta direta das empresas parceiras. Para além dos mercados de 

importância estratégica para o Alentejo serão ainda realizadas ações promocionais nos 

mercados em desenvolvimento, nomeadamente no Brasil, e nos mercados de 

diversificação como a Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega e EUA. Sublinhamos que 

este é um processo é dinâmico, o que poderá se traduzir em ajustes no plano, quer ao 

nível das ações previstas, quer dos mercados propostos pelas empresas. 

O plano de ação que sustenta a candidatura aprovada encontra igualmente plena 

coerência e sintonia nas linhas orientadoras do Plano de Marketing 2015 do Turismo de 

Portugal PT, nomeadamente porque coloca o ênfase numa atuação promocional 

realizada através de iniciativas B2C e B2B, em que se destacam dois instrumentos: a 

comunicação e a distribuição.  
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Assim, as ações de comunicação assentam fundamentalmente em campanhas de 

publicidade/marketing online, apresentações Alentejo e press trips, enquanto as ações 

inseridas na distribuição assentam em ações de trade marketing (TO’s e OTA’s), feiras, 

missões empresariais, fam trips e worskhops.  

Também na abordagem aos produtos turísticos, este plano reflete, por indicação das 

empresas parceiras, um carácter abrangente, englobando todos os produtos 

considerados no PENT 2013-15 para o Alentejo, nos seus diferentes níveis:  

- Consolidados – Touring Cultural e Paisagístico (Circuitos Turísticos);  

- Em Desenvolvimento – Turismo Natureza (incluindo diversas declinações, como 

Walking, Cycling, Birdwatcnig, etc.); 

- Complementares – Sol e Mar, Gastronomia e Vinhos; 

- Sem Expressão – Turismo de Negócios  

Este será um plano participado pelas empresas: SPPTH (Hotel Convento do Espinheiro), 

Portugal Landescape Walks, Sociedade Unipessoal Lda., GUIPESIL – Gestão de Imóveis 

Lda. (Monte do Giestal), Casa do Plátano, Unipessoal Lda., Horta da Moura Agroturismo 

S.A., Kapageste – Empreendimentos Turísticos, Lda. – (Monte Xisto), António José 

Quaresma, Lda. (Best Western Hotel Santa Clara), Corte Pinheiro e Argamassa – Turismo 

de Natureza Lda. (Naturarte), Birds & Nature Tours, Lda., QBE – Qta. Barranco da 

Estrada, Exploração Hoteleira Unip. Lda., Herdade de Água D’Alte – Sociedade de Agro-

Turismo Lda., EvoraHotel – Investimentos Imobiliários e Turísticos S.A., Cabeças do 

Reguengo, Lda., Caçamonte – Produção e Comércio de Caça, Lda., Turaventur, Hotel 

Torre de Palma, Casa do Terreiro do Poço, Casa dos Castelejos, Casas de Juromenha, 

Dtour e Argon Travel. 

As ações que se incluem neste plano específico são as que constam do quadro em baixo. 
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QUADRO 16 

REFORÇAR O POSICIONAMENTO DO ALENTEJO NO MERCADO INTERNACIONAL 

Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - Ações 2016 

Designação Mercado 

Prospeção de mercados - Visita Feira – ITB Berlim  2016 Alemanha 

Prospeção de mercados - Visita Feira - IMEX 2016 Frankfurt  Alemanha 

Certames - Tournatur Düsseldorf 2016 Alemanha 

Certames - F.r.e.e. – Munique 2016 Alemanha 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz Bélgica Bélgica 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz Brasil Brasil 

Certames - Travelweek 2016 - São Paulo Brasil 

Prospeção de mercados - Missão Empresarial em Feira - 
FITUR Madrid 2016 

Espanha 

Certames - Cinegética Madrid 2016 Espanha 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz Espanha Espanha 

Prospeção de mercados - Spring Press Trip (Jornalistas 
Europa e EUA) 

Estados Unidos 

Certames - Space Coast Birding & Wildlife Festival 2016 Estados Unidos 

Certames - San Diego Bird Festival 2016 Estados Unidos 

Certames - Rio Grande Valley Birding Festival 2016 Estados Unidos 

Prospeção de mercados - Fam Trip participantes Rio Grande 
Valley Birding Festival 

Estados Unidos 

Prospeção de mercados - Fam Trip participantes Space 
Coast Birding & Wildlife Festival 

Estados Unidos 

Prospeção de mercados - Fam Trip participantes San Diego 
Bird Festival  

Estados Unidos 

Certames - Meedex Paris  [Produto MI] 2016 França 

Prospeção de mercados - Salon Mondial de Tourism Paris 
2016 

França 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz França França 

Prospeção de mercados - Visita Feira Vakantiebeurs-Utrecht 
2016 

Países Baixos 
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Certames - Fiets en wandelbeurs – Amesterdão 
[Cicloturismo e Caminhada] 2016 

Países Baixos 

Certames - Fiets en wandelbeurs – Antuérpia [Cicloturismo 
e Caminhada] 2016 

Países Baixos 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz Holanda Países Baixos 

Prospeção de mercados - Visita feira WTM Londres 2016 Reino Unido 

Certames - British Birding Fair - BBF 2016 Reino Unido 

Prospeção de mercados - Fam Trip participantes BBF Reino Unido 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz Reino 
Unido 

Reino Unido 

Certames - Falsterbo Birdshow 2016 Suécia 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz 
Escandinávia 

Dinamarca 

Presença Web - Campanha em Sites Relevantes de Produto 
e Mercado 

Multimercados 

Presença Web - Campanha Facebook Multimercados 

Presença Web - Campanha Google Multimercados 

Presença Web - Campanha Operadores Multimercados 

Presença Web - Campanha Promocional em Diversos 
suportes Offline - Brochuras de Operadores 

Multimercados 

Presença Web - Domiciliação de aplicações, adesão a 
plataformas eletrónicas, subscrição de aplicações em 
regime "software as a service" 

Multimercados 

Promoção e contacto - Apresentação e Sales Blitz Alemanha Alemanha 

Custos com acompanhamento e Avaliação de Resultados Multimercados 

Ações de Divulgação e Disseminação de Resultados Multimercados 

Despesas de ROC Multimercados 

Custos com Pessoal – 2016 Multimercados 

Custos de Acompanhamento às Ações do Plano – Promotor  Multimercados 

Custos de Acompanhamento às Ações do Plano – Promotor  Multimercados 
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4 – FINANCIAMENTO SIAC – “DIFERENCIAR E FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO 

ALENTEJO COMO UM DESTINO TURÍSTICO” 

O Plano de Ação que, admitimos, irá a ser financiado pelo SIAC tem um período de 

abrangência de 24 meses, estando previsto o início da sua execução em outubro de 2015 

e o seu encerramento para setembro de 2017, pelo que apenas consideramos cerca de 

50% da sua realização em 2016. 

É um plano que contempla ações abrangentes – multimercado e ações focadas 

individualmente nas especificidades/motivações dos turistas dos mercados que se têm 

revelado mais importantes na internacionalização do Alentejo – Espanha, Brasil, Reino 

Unido, França, Alemanha e Benelux, como de seguida se apresenta:  

 

AÇÃO I – CAMPANHAS DE MARKETING ONLINE (INBOUND MARKETING)  

Desenvolvimento de uma estratégia/campanha de marketing online e gestão de redes 

sociais, com produção de conteúdos visando a promoção dos produtos de nicho do 

destino Alentejo no circuito C2C, como antes referido, nos principais mercados 

emissores da Europa e Estados Unidos. 

A prestação de serviços responsável por esta ação integrará as seguintes componentes: 

a) Identificação, no mercado em causa, das principais motivações dos potenciais 

turistas e dos fluxos de procura dos produtos turísticos do Alentejo, em concreto 

dos seguintes nichos: Circuitos Turísticos, Religiosos e Culturais nomeadamente 

turismo cultural; Turismo de Natureza, nomeadamente walking, cycling, 

birdwatching e horse riding; Turismo Náutico, nomeadamente surf, kitesurf e 

windsurf; Sol e Mar quando associado aos nichos de Turismo de Natureza e 

Turismo Náutico; Gastronomia e Vinhos; 

b) Identificação dos canais de redes sociais a utilizar em cada mercado de acordo 

com a sua pertinência no mínimo de dois e máximo de quatro (Facebook, 

Twitter, Pinterest, Instagram, Google +, etc.); 

c) Desenvolvimento de conteúdos distintos nos diversos idiomas, a saber: 

espanhol, inglês, francês, alemão e holandês; 

d) Aquisição de fotografias para as redes sociais; 

e) Elaboração e gestão de campanhas de publicidade online nas respetivas redes 

sociais, assim como de campanhas nos motores de pesquisa; 
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f) Gestão da relação com os usuários seguidores das redes sociais do Alentejo, 

respondendo às dúvidas, críticas e sugestões com o seguinte pressuposto: 

questões públicas a ser respondidas até a um máximo de três horas, durante o 

horário de expediente correspondente ao fuso horário do mercado em causa; 

questões colocadas por mensagem privada deverão ser respondidas no máximo 

em 12 horas durante os dias úteis da semana; 

g) Elaboração de planos quinzenais de conteúdos para cada mercado a ser 

aprovados pelo beneficiário; 

h) Envio de relatório analítico da prestação das redes sociais devidamente 

segmentado por mercado e com análise comparativa com destinos concorrentes 

a identificar; 

i) Alinhar as estratégias de marketing digital do Alentejo com a estratégia nacional, 

que permita dirigir o tráfego gerado para um hub digital comum e onde seja 

possível realizar a conversão em propostas de experiências turísticas de âmbito 

regional; 

j) Desenvolvimento de conteúdos distintos nos diversos idiomas, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Alemão e Holandês 

Esta ação tem um custo previsto de 75.000 €, acrescido de IVA. 

 

AÇÃO II – PRESENÇA EM CERTAMES INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS 

Esta Ação traduzirá fundamentalmente a participação individual do Alentejo, se bem 

que coordenada com outros destinos regionais, nomeadamente o Algarve, em Certames 

Internacionais e em eventos organizados especificamente para a apresentação do 

Alentejo e eventual destino parceiro, implicando estruturas expositivas, aquisição de 

serviços específicos de montagem e desmontagem de estruturas, aluguer de 

equipamento áudio e vídeo, atendimento, deslocações e estadas. Entre os diversos 

Certames em que estará prevista a presença contam-se, a título de exemplo, feiras como 

a CMT Estugarda, Feira do Livro de Frankfurt e apresentações de destino nas instalações 

diplomáticas portuguesas ou outros espaços de referência.  

O custo estimado para esta ação é de 75.000 €, acrescido de IVA. 
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AÇÃO III – APRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESTINO E DOS PRODUTOS  

A presente Ação traduz a realização de Campanhas de Apresentação do Destino Alentejo 

e dos seus Produtos e Subprodutos especificas para cada um dos seis mercados que mais 

têm contribuído para a internacionalização do Alentejo. A prestação de serviços terá as 

seguintes componentes por mercado a intervencionar: 

a) MERCADO ESPANHOL 

 Aquisição do serviço de prospeção de mercado, o que inclui o estudo das 

motivações dos potenciais turistas residentes em Comunidades 

Autonómicas a decidir; 

 Aquisição do serviço de produção e difusão de conteúdos;  

 Aquisição do serviço de captação de press trips; 

 Organização de 4 eventos de apresentação do destino; 

 Conceção, organização e aquisição de meios para o desenvolvimento de 

campanhas promocionais online, que tenham como suporte os sites das 

OTA’s de maior uso no mercado; 

 Realização de estudo sobre resultados do projeto, incluindo o serviço de 

clipping, abrangendo meios online e offline. 

b) MERCADO FRANCÊS 

 Aquisição do serviço de prospeção de mercado, o que inclui o estudo das 

motivações dos potenciais turistas; 

 Aquisição do serviço de produção e difusão de conteúdos; 

 Aquisição do serviço de captação de press trips; 

 Organização de 2 eventos de apresentação do destino; 

 Conceção, organização e aquisição de meios para o desenvolvimento de 

campanhas promocionais online, que tenham como suporte os sites das 

OTA’s de maior uso no mercado; 

 Realização de estudo sobre resultados do projeto, incluindo o serviço de 

clipping, abrangendo meios online e offline. 

c) MERCADO BRASILEIRO 
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 Aquisição do serviço de prospeção de mercado, o que inclui o estudo das 

motivações dos potenciais turistas residentes em Estados Federais a 

decidir; 

 Campanha de marketing nos social média, incluindo produção de 

conteúdos e gestão da presença e aquisição de publicidade nesses 

suportes (este fornecimento não está contemplado na Ação I em 

resultado da diferença horária e da impossibilidade em garantir respostas 

nos prazos aí indicados); 

 Aquisição do serviço de produção e difusão de conteúdos; 

 Aquisição do serviço de captação de press trips; 

 Organização de 2 eventos de apresentação do destino; 

 Conceção, organização e aquisição de meios para o desenvolvimento de 

campanhas promocionais online, que tenham como suporte os sites das 

OTA’s de maior uso no mercado; 

 Realização de estudo sobre resultados do projeto, incluindo o serviço de 

clipping, abrangendo meios online e offline. 

d) MERCADO DO REINO UNIDO 

 Aquisição do serviço de prospeção de mercado, o que inclui o estudo das 

motivações dos potenciais turistas; 

 Aquisição do serviço de produção e difusão de conteúdos; 

 Aquisição do serviço de captação de press trips; 

 Organização de 4 eventos de apresentação do destino; 

 Conceção, organização e aquisição de meios para o desenvolvimento de 

campanhas promocionais online, que tenham como suporte os sites das 

OTA’s de maior uso no mercado; 

 Realização de estudo sobre resultados do projeto, incluindo o serviço de 

clipping, abrangendo meios online e offline 

e) MERCADO DO BENELUX 

 Aquisição do serviço de prospeção de mercado, o que inclui o estudo das 

motivações dos potenciais turistas; 

 Aquisição do serviço de produção e difusão de conteúdos; 



32 
 

 Aquisição do serviço de captação de press trips; 

 Organização de 4 eventos de apresentação do destino; 

 Conceção, organização e aquisição de meios para o desenvolvimento de 

campanhas promocionais online, que tenham como suporte os sites das 

OTA’s de maior uso no mercado; 

 Realização de estudo sobre resultados do projeto, incluindo o serviço de 

clipping, abrangendo meios online e offline. 

f) MERCADO ALEMÃO 

 Aquisição do serviço de prospeção de mercado, o que inclui o estudo das 

motivações dos potenciais turistas; 

 Aquisição do serviço de produção e difusão de conteúdos; 

 Aquisição do serviço de captação de press trips; 

 Organização de 4 eventos de apresentação do destino; 

 Conceção, organização e aquisição de meios para o desenvolvimento de 

campanhas promocionais online, que tenham como suporte os sites das 

OTA’s de maior uso no mercado; 

 Realização de estudo sobre resultados do projeto, incluindo o serviço de 

clipping, abrangendo meios online e offline. 

O custo previsto para esta ação, a decorrer ao longo de 24 meses, é de 450.000 €, 

acrescido de IVA, sendo apenas orçamentado para 2016 cerca de 50% desse valor. 

 

AÇÃO IV – MONITORIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

Esta ação, suportada numa assessoria especializada, terá a seu cargo monitorizar as 

diferentes ações que fazem parte do Plano de Ação financiado pelo SIAC. 

Essa monotorização permitirá apurar os resultados e impactes de cada ação 

desenvolvida, por forma a, por um lado, otimizar o perfil de futuras ações e, por outro, 

disseminar esses resultados junto do tecido empresarial da região. 

 No concerne às ações de disseminação de resultados junto dos diferentes agentes 

económicos da região, contam-se as seguintes propostas: 
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 Divulgação da apresentação da candidatura “DIFERENCIAR E FORTALECER A 

COMPETITIVIDADE DO ALENTEJO COMO UM DESTINO TURÍSTICO” através 

dos media regionais e especializados no sector do turismo; 

 Edição de newsletter, a divulgar no website visitalentejo (canal comum a 

ambos os promotores), dando conhecimento público das campanhas 

realizadas e resultados alcançados; 

 Realização de sessões de avaliação periódicas do progresso do Plano de Ação, 

mais uma vez com divulgação pública dos resultados; 

 Difusão de relatórios periódicos das Ações/Campanhas realizadas no âmbito 

do Plano de Ação; 

 Difusão por toda o trade do Alentejo dos artigos publicados na comunicação 

social de cada mercado ou relativos a determinada campanha realizada (em 

resultado das ações efetuadas); 

 Elaboração de newsletters trimestrais sobre as ações realizadas e respetivo 

“follow-up, a difundir através do visitalentejo (portal de ambas as entidades 

promotoras). 

Esta autoavaliação/monitorização, apuramento e disseminação de resultados do Plano 

de Ação permitirá indiretamente ao tecido empresarial ter um melhor conhecimento 

sobre os diferentes mercados estratégicos, potenciando os futuros resultados das 

empresas, contribuindo para o aumentando as suas exportações e da sua 

competitividade. As dinâmicas que se pretendem ativar traduzir-se-ão em mais 

investimento privado e mais criação de emprego - direto e indireto. 

O custo desta ação será de 5.000€, acrescido de IVA, por ano. 

 

AÇÃO VI – GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DA CANDIDATURA [EQUIPA TÉCNICA] 

Nos termos do Regulamento Especifico no Domínio da Competitividade e 

Internacionalização (RECI) e do Aviso de abertura do concurso, é admitida a imputação 

de 15% do montante total do investimento proposto aos recursos humanos 

responsáveis pela realização das ações previstas no Plano de Ação, o que se traduzirá 

numa receita no valor de 112.545 € para os 24 meses da sua duração.  
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5 – FINANCIAMENTO SIAC – PLANO CONJUNTO PORTO E NORTE/CENTRO/ALENTEJO 

– UM OUTRO PORTUGAL 

Um dos desideratos que se afirma no documento “Turismo 2020 - Cinco princípios para 

uma ambição” é a “criação de redes e a cooperação entre regiões para a formulação de 

produtos turísticos coerentes, que podem ser objeto de uma promoção integrada e 

devidamente direcionada para segmentos de mercado alvo – segmentos esses que se 

deslocam por uma motivação, por uma experiência, independentemente dos territórios 

administrativos que existam”, propondo mesmo que: “No âmbito do financiamento, 

incluindo comunitário, deverá ser incentivado e privilegiado o apoio a projetos 

multiregiões que contribuam para a estruturação e promoção de redes/produtos 

distintivos da oferta turística nacional”, de que se consideram exemplo “Produtos ou 

temáticas (ex. caminhos de Santiago, património mundial, ou rede de áreas protegidas) 

que atravessam transversalmente diferentes regiões NUTS II, por vezes mesmo de forma 

contígua, deverão ser concebidos, planeados e dinamizados através de um processo de 

estreita cooperação entre regiões”. 

Com este enquadramento, claramente assumido pela tutela e na senda de algumas 

ações pontuais desenvolvidas no passado recente entre os destinos Alentejo, Centro e 

Algarve, de são exemplo as intervenções de potenciação da venda de produtos ligados 

ao turismo ativo e de natureza em que as três ARPT’s tem participado de uma forma 

coordenada, entendeu o Alentejo contatar com as suas congéneres e colocar à sua 

consideração a possibilidade de materializar tal desiderato num plano de ação comum.  

Por diferenças existentes no recurso a fundos comunitários para suporte de tal plano 

por parte dos PO’s regionais ou sectoriais, acabou por se evoluir para a instituição de 

uma parceria integrando as ARPT’s do Porto e Norte, Centro e Alentejo, mantendo-se 

contudo a articulação com o Algarve, apenas formalmente afastado da parceria em 

resultado das disposições vertidas nos avisos de concursos para financiamentos 

publicados. 

Depois de algum trabalho preparatório, as Agência do Porto e Norte de Portugal, Centro 

e Alentejo entenderam ser de aproveitar a oportunidade criada pelo Aviso n.º 

02/SIAC/2015 - Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, para obtenção 

de suporte a iniciativas conjuntas de promoção externa dos 3 destinos regionais nos 
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mercados de Espanha, França, Brasil, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, 

Holanda e Escandinávia. 

Esta intenção foi previamente exposta ao Turismo de Portugal, que considerou a 

iniciativa de todos o interesse e se colocou à disposição para as diligências que viessem 

a ser consideradas necessárias. 

Nas reuniões preparatórias e como o confirmam as atas elaboradas, foi entendimento 

dos representantes das Agência do Norte e do Centro designarem a Agência do Alentejo 

como parceiro líder.   

Enquanto enquadramento orçamental, decidiram as 3 Agências que o montante a 

candidatar deveria ser 1.800.000 euros, considerando as suas múltiplas vertentes, sendo 

a contrapartida nacional garantida equitativamente por cada uma delas com recurso a 

capitais próprios, com a seguinte distribuição temporal: último trimestre de 2015 

(contrapartida nacional por Agência no valor de 11.250 €), 4 trimestres de 2016 

(contrapartida nacional por Agência no valor de 45.000 €) e 3 trimestres de 2017 

(contrapartida nacional por Agência no valor de 33.750 €). 

Tal como o Aviso o estipula, os parceiros poderão inscrever no orçamento a candidatar 

20% do total para encargos com a estrutura dos serviços que irão afetar à realização do 

Plano. Ou seja, terão de suportar 15% do investimento total, mas poderão receber 20% 

do total como comparticipação para encargos com recursos humanos próprios.  

Como primeiro passo para a elaboração do Plano de Ação procedeu-se ao levantamento 

de todas as outras candidaturas já formalizadas ou a formalizar pelos parceiros, 

impedindo assim a ocorrência de eventuais redundâncias, tendo concluído que nesta 

candidatura em copromoção apenas deveriam constar intervenções das quais 

efetivamente beneficiassem os três destinos parceiros. 

O Plano de Ação alvo desta candidatura considera 4 eixos principais, que aqui se 

apresentam, contando com a colaboração das Equipas do Turismo de Portugal nos 

mercados na definição das ações específicas a prosseguir em cada um deles.    

 

EIXO I – PROSPECÇÃO DE MERCADO: 

1. Aquisição de conhecimento sobre mercados, procurando identificar as principais 

motivações, mercado a mercado, dos potenciais turistas que possam ser 

satisfeitas por produtos com presença transversal nos três destinos parceiros; 
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2. Produção de conteúdos que leve ao conhecimento dos potenciais clientes, 

sobretudo utilizando canais online, os produtos que os três destinos oferecem 

para as suas motivações específicas; 

3. Identificar os mais fluidos circuitos de distribuição desses produtos, sobretudo 

em termos de OTA’s; 

4. Fornecer a esses circuitos os conteúdos necessários para a afirmação dos 3 

destinos enquanto opção para uma próxima viagem; 

5. Recolha de informação publicada na comunicação social de cada mercado sobre 

os três destinos, as motivações principais dos consumidores e sobre os produtos 

de referência para os territórios das três ARPT’s parceiras. 

 

EIXO II – EVENTOS DE DIVULGAÇÃO A ORGANIZAR NOS MERCADOS 

Organização da participação conjunta dos três destinos em: 

1. Feiras de nicho, ou destinadas ao consumidor final, consideradas relevantes; 

2. Feiras de temática diversa mas que se revelem fóruns de valor excecional para 

atingir públicos com motivações muito específicas;  

3. Apresentações dos 3 destinos ao trade de cada mercado; 

4. Apresentações dos três destinos à comunicação social de cada mercado; 

5. Seminários e congressos; 

6. Roadshows; 

7. Workshops; 

8. Eventos promovidos pelos diferentes agentes do sector em cada mercado; 

9. Campanhas publicitárias. 

 

EIXO III – AÇÕES DE PROMOÇÃO INVERSA 

Do prosseguimento dos Eixos I e II resultará um vasto conjunto de ações de promoção 

inversa, a decorrer no território das três ARPT’s envolvidas e que poderão passar por: 

1. Fam trips 

2. Press trips,  

3. Realização de programas para difusão audiovisual e via redes sociais,  

4. Seminários,  

5. Congressos  
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6. Ações de incentivo para elementos de importância chave nas redes de 

distribuição. 

 

EIXO IV -  DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS 

Embora os dois anteriores planos que aqui apresentámos possuam igualmente esta 

componente, os destinatários finais deste esforço de partilha de conhecimento são, 

desta feita, todo o trade com interesse nas NUT II Porto e Norte, Centro e Alentejo, o 

que implica o prosseguimento de uma linha de comunicação muito mais abrangente e 

que irá contemplar: 

1. Realização de seminários anuais em cada um dos três destinos, trazendo como 

preletores os responsáveis pelo trabalho descrito no Eixo I e os elementos do 

Turismo de Portugal nos mercados; 

2. Criação de um perfil específico em algumas redes sociais, de dimensão supletiva 

aos já existentes em cada ARPT, especificamente dedicado à difusão do 

conhecimento adquirido, calendário de ações realizadas e a realizar e avaliação 

de cada ação; 

3. Publicação online de uma “memória anual” sobre o plano conjunto prosseguido; 

4. Produção e difusão de newsletters sobre o plano conjunto. 

5. Disseminação de resultados, através da criação de uma plataforma que divulgue 

as boas práticas que estão a ser verificadas. 
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III – ORÇAMENTO 
 

O Orçamento previsional que aqui se apresenta fundamenta-se num conjunto de 

pressupostos que passamos a explanar:  

1. O Contrato a celebrar entre o Turismo de Portugal IP e a Agência que contemplará as 

seguintes fontes de financiamento: 

a) Contribuições financeiras do Turismo de Portugal IP, no valor de 508.323 €; 

b) Contribuições financeiras das Entidades Regionais de Turismo; 

c) Contribuições financeiras de outras entidades públicas, designadamente 

daquelas de âmbito autárquico, local ou regional; 

d) Contribuições financeiras do sector privado; 

e) Receitas próprias, nomeadamente as provenientes da quotização e da 

prestação de serviços aos associados; 

2. O Plano Regional de Promoção Turística de cada ARPT será financiado de acordo com 

a seguinte regra-base: por cada 1 € de investimento privado, corresponde o mínimo 

de 1 € de investimento das Entidades Regionais de Turismo/Direções Regionais do 

Turismo e 4 € de investimento do Turismo de Portugal IP. 

3. Pode acrescer ao montante global decorrente da aplicação da regra-base referida no 

número anterior, contribuições financeiras tanto de outras entidades públicas como 

privadas. 

4. Não são financiados os custos de estrutura e funcionamento nem os serviços aos 

quais estejam associados a contratação de recursos humanos, no âmbito do Plano 

Regional de Promoção Turística. 

5. A componente de financiamento do Turismo de Portugal IP para a ARPT, pode ser 

utilizada, desde que compatível com os regimes jurídicos aplicáveis em cada 

momento, para constituir a componente de capitais próprios da ARPT para efeitos de 

candidatura a programas e sistemas de incentivos comunitários.  

6. Para efeitos de preparação das propostas de planos os montantes a considerar no 

número anterior serão os mesmos dos disponibilizados no ano anterior, só podendo 

sofrer alterações, na exata medida que o orçamento do Turismo de Portugal possa 

vir eventualmente a ser reduzido. 
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7. Serão tidos em conta como investimento público central, nos montantes afetos à 

promoção turística regional, as verbas provenientes do QREN em programas e 

sistemas de incentivos que admitam o Turismo de Portugal ou as ARPTs como 

entidades elegíveis para apresentação de candidaturas ou beneficiárias. 

8. As ARPTs consignam um terço do investimento previsto no Plano Regional de 

Promoção Turística, ao Plano de Comercialização e Venda a desenvolver com as 

empresas aderentes. 

9. O Turismo de Portugal, IP, transferirá as verbas relativas à sua contribuição financeira 

nos seguintes momentos: 

a) 50% a 70% após aprovação e contratação do Plano Regional de Promoção 

Turística, o mais tardar até ao final do 1º trimestre do ano em causa; 

b) O restante valor, durante o 3º trimestre, em função da apreciação do relatório 

de fecho de contas do contrato do ano anterior e do relatório de execução do 

1º semestre apresentados pela ARPT, verificando o bom cumprimento do 

contrato, designadamente no que respeita à execução da despesa prevista e 

das contribuições financeiras dos parceiros. 

10. Os encargos de funcionamento, incluindo os custos com recursos humanos, serão 

suportados por receitas próprias da Agência, por comparticipações recebidas em 

sede da adesão a programas do âmbito do IEFP e por financiamentos comunitários, 

nas percentagens definidas nos avisos dos concursos aos quais a Agência 

formalizou candidaturas. 

11. Tal como estipulado nas “Orientações Estratégicas e Operacionais”, a ARPT 

Alentejo consignará pelo menos ½ do orçamento à realização de campanhas 

conjuntas com portais de reservas de viagens e na promoção com parceiros da operação 

turística especializados em produtos de nichos que sejam oferecidos na região.    
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1 – INVESTIMENTO 
 

1 Contratualização 
Instrumento Promocional  

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod.  Mercado  Euros  1ºT  2ºT  3ºT  4ºT  

                        

11 Espanha                    

111    Canais Online  20 000,00 x  x  x  x  

112    Ações com Imprensa 30 000,00 x  x  x  x  

113   Ações com Agentes do Sector  40 000,00 x  x  x  x  

114    Feiras (FITUR)  15 000,00 x           

      SUB-TOTAL  105 000,00             

                        

12 França                    

121    Canais Online  15 000,00 x  x  x  x  

122    Ações com Imprensa 8 000,00 x  x  x  x  

123    Ações com Agentes do Sector  64 000,00 x  x  x  x  

      SUB-TOTAL  87 000,00             

                

13 Brasil                   

131    Canais Online  15 000,00 x  x  x  x  

132    Ações com Imprensa  15 000,00 x  x  x  x  

133    Ações com Agentes do Sector  25 000,00 x  x  x  x  

    Feiras (ABAV)  12 500,00     x    

      SUB-TOTAL  67 500,00             

                

14 Alemanha                    

141    Canais Online  5 000,00 x  x  x  x  

142    Ações com Imprensa  7 000,00 x  x  x  x  

143    Acções com Agentes do Sector  25 000,00 x  x  x  x  

144    Feiras (ITB, CMT, F.re.e e Tournatur) 27 500,00 x    x     

      SUB-TOTAL  64 500,00             

                

15 Reino Unido                    

151    Canais Online  5 000,00 x  x  x  x  

152    Acções com Imprensa  5 000,00 x  x  x  x  

153    Acções com Agentes do Sector  40 000,00 x  x  x  x  

154    Feiras (WTM)  12 500,00          x  

      SUB-TOTAL  62 500,00             

                

16 Holanda / Bélgica                   

161    Canais Online  5 000,00 x  x  x  x  

162    Acções com Imprensa  10 000,00 x  x  x  x  

163    Acções com Agentes do Sector  35 000,00 x  x  x  x  

164    
Feiras (Vakantiebeurs, Fiets en Wandelbeurs e 50+ 
Beurs) 

18 500,00 x     x     

      SUB-TOTAL  68 500,00             

                       

17 Outros mercados                    
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171   Canais Online  33 323,00 x  x  x  x  

172    Acções com Imprensa  10 000,00 x  x  x  x  

173    Acções com Agentes do Sector  10 000,00 x  x  x  x  

      SUB-TOTAL  53 323,00             

                        

2 
Planos de 
Comercialização e Venda  

Planos de Comercialização e Venda  254 161,50 x  x  x  x  

      SUB-TOTAL  254 161,50             

                        

      TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO 762 484,50             

        

3 POCI - FEDER  
Projeto Conjunto de Internacionalização 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod.  Mercado  Euros  1ºT  2ºT  3ºT  4ºT  

                        

31 Multi - A. Distribuíveis  Empresas  264 235,00 x  x  x  x  

32 Multi - A. Indivisíveis  ARPTA  25 583,34 x  x  x  x  

                        

      TOTAL POCI - FEDER 289 818,34             

        

4  SIAC - Alentejo 2020  Diferenciar e fortalecer a competitividade do 
Alentejo como um destino turístico 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod.  Mercado  Euros  1ºT  2ºT  3ºT  4ºT  

                        

41 Multimercados Campanhas de destino 368 409,60 x  x  x  x  

                        

      TOTAL 368 409,60             

        

5  SIAC - Portugal 2020  Internacionalização do Alentejo, Centro e Porto e 
Norte de Portugal 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod.  Mercado  Euros  1ºT  2ºT  3ºT  4ºT  

                        

51 Multimercados Campanhas transversais Alentejo,  Centro e Norte 331 891,33 x  x  x  x  

                        

      TOTAL 331 891,33             

        

6 Estrutura  Estrutura      
Calendarização 

(Trim.)  

Cod.      Euros  1ºT  2ºT  3ºT  4ºT  

                        

61    Instalações  7 200,00 x  x  x  x  

62    Consumos Correntes  1 400,00 x  x  x  x  

63    Vencimentos e Encargos  183 092,00 x  x  x  x  

                        

      TOTAL ESTRUTURA  191 692,00             

        

    TOTAL 1 944 295,77         
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2 – RECEITA 
 

Cod.  
ORÇAMENTO - RECEITA 

(em euros)  
Contratualização 

/ TdP 
PCV's  

Projeto 
Conjunto 

de 
Internacion. 

POCI - 
FEDER  

SIAC - 
Alentejo 

2020 
(IACPN) 

SIAC - 
Portugal 

2020 (UOA) 
Estrutura TOTAL  

1 
Ações contratualizadas - 
Turismo de Portugal  

508 323,00               508 323,00 

21 
Comparticipação ERT 
Alentejo e Ribatejo 

   127 080,75            127 080,75 

22 Investimento Privado     127 080,75            127 080,75 

31 
POCI - FEDER / Despesas 
Distribuíveis  

      132 117,50         132 117,50 

32 
POCI - FEDER / Despesas 
Indivisíveis  

     21 745,84      11 081,62 32 827,46 

33 
Financiamento empresas 
parceiras 

    132 117,50       132 117,50 

34 Autofinanciamento     3 837,50       3 837,50 

41 SIAC - Alentejo 2020         313 148,16   46 972,22 360 120,38 

42 Autofinanciamento       55 261,44     55 261,44 

51 SIAC - Portugal 2020         282 107,63 56 421,53 338 529,16 

52 Autofinanciamento         49 783,70   49 783,70 

61 IEFP           628,50 628,50 

62 
Quotas e prestação de 
serviços 

             76 588,13 76 588,13 

   TOTAL  508 323,00 254 161,50 289 818,34 368 409,60 331 891,33 191 692,00 1 944 295,77 
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ANEXO II 
Matriz de Investimento Contratualização 

         

Alentejo 2016         

508 323,00                 

Mercados                        Publicidade 
Canais On 

Line 
Material 

Promocional 
Ações com 
Imprensa 

Rotas 
Aéreas 

Ações Agentes 
do Sector 

Feiras TOTAL 

Espanha   20 000,00   30 000,00   40 000,00 15 000,00 105 000,00 

Reino Unido   5 000,00   5 000,00   40 000,00 12 500,00 62 500,00 

Alemanha   5 000,00   7 000,00   25 000,00 27 500,00 64 500,00 

França   15 000,00   8 000,00   64 000,00   87 000,00 

Holanda/Bélgica   5 000,00   10 000,00   35 000,00 18 500,00 68 500,00 

Brasil   15 000,00   15 000,00   25 000,00 12 500,00 67 500,00 

Outros 
Mercados 

  33 323,00   10 000,00   10 000,00   53 323,00 

TOTAL 0,00 98 323,00 0,00 85 000,00 0,00 239 000,00 86 000,00 508 323,00 
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ANEXO III 

Mapa de Investimento Contratualização 

                  

Mercado Atividade Acção Produto Descritivo Acção 
Orçamento Calendarização/Cronograma 

(em €) J F M A M J J A S O N D 

Espanha Canais On Line 

Redes Sociais e 
Campanhas 
Publicidade 
OnLine 

Touring 

Presença permanente nas 
redes sociais e em blogs 
seleccionados, incluindo 
investimento publicitário 

20 000,00                         

Espanha 
Ações com 
Imprensa  

Visitas 
Educacionais e 
Apresentações 

Touring 

2 apresentações Alentejo à 
imprensa, cujos principais 
objectivos serão a 
mobilização de meios para 
a realização de press trips e 
gerar a produção de 
conteúdos sobre o destino  

30 000,00                         

Espanha 
Ações com 
Agentes do 
Setor 

Promoções 
com TO's e 
AV's 

Touring 

Melhorar o 
posicionamento do destino 
nas principais OTA’s e 
prosseguir o trabalho com 
os nichos do cycling e surf 

40 000,00                         

Espanha Feiras Feiras Touring Participação na FITUR 15 000,00                         

França Canais On Line 

Redes Sociais e 
Campanhas 
Publicidade 
OnLine 

Touring 

Presença permanente nas 
redes sociais e em blogs 
seleccionados, incluindo 
investimento publicitário 

15 000,00                         

França 
Ações com 
Imprensa  

Visitas 
Educacionais e 
Apresentações 

Touring 

Apresentações Alentejo à 
imprensa, cujos principais 
objectivos serão a 
mobilização de meios para 
a realização de press trips e 
gerar a produção de 
conteúdos sobre o destino  

8 000,00                         

França 
Ações com 
Agentes do 
setor 

Promoções 
com TO's e 
AV's 

Touring 

Investir para a manutenção 
das operações de sol e mar 
e melhorar o 
posicionamento do destino 
nas principais OTA’s. 

64 000,00                         

Brasil Canais On Line 

Redes Sociais e 
Campanhas 
Publicidade 
OnLine 

Touring 

Presença permanente nas 
redes sociais e em blogs 
seleccionados, incluindo 
investimento publicitário e 
ampliação da landing page, 
com a entrada de novos 
parceiros. 

15 000,00                         

Brasil 
Ações com 
Imprensa  

Visitas 
Educacionais 

Touring 

Apresentações Alentejo à 
imprensa, cujos principais 
objectivos serão a 
mobilização de meios para 
a realização de press trips e 
gerar a produção de 
conteúdos sobre o destino  

15 000,00                         

Brasil 
Ações com 
Agentes do 
Setor 

Promoções 
com TO's e 
AV's 

Touring 

Melhorar o 
posicionamento do destino 
nos principais TO’s e  
OTA’s, seja nas brochuras, 
seja na oferta online.  

25 000,00                         

Brasil Feiras Feiras Touring Participação na ABAV 12 500,00                         

Alemanha Canais On Line 
Redes Sociais e 
Campanhas 

Touring 
Presença permanente nas 
redes sociais e em blogs 

5 000,00                         
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Publicidade 
OnLine 

seleccionados, incluindo 
investimento publicitário. 

Alemanha 
Ações com 
Imprensa  

Visitas 
Educacionais 

Touring 
Apresentações Alentejo a 
prescritores seleccionados 
e com temas específicos.  

7 000,00                         

Alemanha 
Ações com 
Agentes do 
setor 

Promoções 
com TO's e 
AV's 

Touring 

Melhorar o 
posicionamento do destino 
nos TO’s com programas 
para o destino, 
participando em sessões 
de capacitação da 
respetiva rede de AV’s e 
estabelecimento de 
parcerias tendo em vista a 
comercialização de 
programas nos certames 
dirigidos ao consumidor 
final. 

25 000,00                         

Alemanha Feiras Feiras Touring 
Participação nas feiras ITB, 
Feira do Livro Frankfurt, 
TOURNATUR, CMT e F.RE.E 

27 500,00                         

Reino Unido Canais On Line 

Redes Sociais e 
Campanhas 
Publicidade 
OnLine 

Touring 

Presença permanente nas 
redes sociais e em blogs 
seleccionados, incluindo 
investimento publicitário. 

5 000,00                         

Reino Unido 
Ações com 
Imprensa  

Visitas 
Educacionais e 
Apresentações 

Touring 
Apresentações Alentejo a 
prescritores seleccionados 
e com temas específicos.  

5 000,00                         

Reino Unido 
Ações com 
Agentes do 
setor 

Promoções 
com TO's e 
AV's 

Touring 

Procurar o 
estabelecimento de novas 
parcerias com TO’s e OTA’s 
visando a criação de novas 
propostas para o destino, 
participando em sessões 
de capacitação das 
respectivas redes de AV’s . 

40 000,00                         

Reino Unido Feiras Feiras Touring 
Participação nas feiras BBF 
e WTM 

12 500,00                         

Benelux Canais On Line 

Redes Sociais e 
Campanhas 
Publicidade 
OnLine 

Touring 

Presença permanente nas 
redes sociais e em blogs 
seleccionados, incluindo 
investimento publicitário. 

5 000,00                         

Benelux 
Ações com 
Imprensa  

Visitas 
Educacionais e 
Apresentações 

Touring 

Apresentações Alentejo à 
imprensa, cujos principais 
objetivos serão a 
mobilização de meios para 
a realização de press trips e 
gerar a produção de 
conteúdos sobre o destino  

10 000,00                         

Benelux 
Ações com 
Agentes do 
setor 

Promoções 
com TO's e 
AV's 

Touring 

Melhorar o 
posicionamento do destino 
nos principais TO’s e  
OTA’s, Sobretudo na sua 
presença online, com 
destaque para: 
Transeurope, Carácter, Te 
Voet, Style In Travel, KRAS, 
Ambience Travel, De Jong 
Intra Vakanties, Voigt 
Travel e Barrio Life 

35 000,00                         

Benelux Feiras Feiras Touring 
Participação nas feiras 
Vakantiebeurs, 50+ Beurs e 
Fiets En Wandelbeurs 

18 500,00                         

Outros 
Mercados 
(Multi) 

Canais On Line Visitalentejo Touring 
Continuação da atualização 
do visitalentejo. 

33 323,00                         
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Outros 
Mercados 

Ações com 
Imprensa  

Visitas 
Educacionais e 
Apresentações 

Touring 

Enquadramento de press 
trips solicitadas pelo 
Turismo de Portugal e suas 
Equipas, provenientes de 
mercados não prioritários.  

10 000,00                         

Outros 
Mercados 

Ações com 
Agentes do 
Setor 

Promoções 
com TO's e 
AV's 

Touring 

Enquadramento de fam 
trips solicitadas pelo 
Turismo de Portugal e suas 
Equipas, provenientes de 
mercados não prioritários. 

10 000,00                         

TOTAL 508 323,00                         

 


