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I – ENQUADRAMENTO 

 

a) Introdução 

Tal como previsto no contrato firmado entre o Turismo de Portugal e cada uma das sete 

Agências de Promoção Turística Externa (ARPT’s) para 2016, o processo de planeamento 

de 2017 iniciou-se logo a meio do corrente ano, seguindo um calendário marcado por 

um primeiro encontro do Conselho Estratégico para a Promoção Turística (CEPT), a 6 de 

Julho, reuniões de coordenação bilaterais Turismo de Portugal/ARPT’s durante o resto 

desse mês, para que fossem discutidas as propostas finais de planos de ação até 15 de 

Setembro, decorrendo a respetiva aprovação até 26 desse mês, com a homologação 

pela Sr.ª Secretária de Estado e consequente celebração de contratos para 2017 a terem 

lugar em Outubro. 

A estratégia que todas as estruturas que estão sujeitas à tutela política do Governo, 

como o Turismo de Portugal (TP) e as Entidades Regionais de Turismo (ERT’s), ou que 

com ele contratam a execução de planos de ação, irão prosseguir, como é o caso das 

ARPT’s, irão prosseguir visa contribuir para atenuar as assimetrias regionais, incentivar 

a criação de uma oferta diferenciada e autêntica, capaz de captar turistas com maior 

poder de compra e sofisticação, estar sobretudo focada nas épocas onde se registam 

menores fluxos de vendas e na maior mobilidade dentro do território, melhorar o 

conhecimento sobre cada um dos mercados, levar o tecido empresarial a apostar em 

serviços mais qualificados, inovadores e diferenciados e, ao mesmo tempo, contribuir 

para a preservação e valorização económica do património, da cultura , da natureza, 

garantindo que o negócio turístico seja sustentável. 

O prosseguimento dessa estratégia deve ser feito numa dimensão dinâmica, por forma 

a melhor responder à procura internacional e refletir a oferta nacional, fidelizar os 

nossos clientes, alinhar a promoção externa nacional e regional, bem como ao nível 

inter-regional, melhorar a experiência regional e transformar notoriedade em vendas. 

Esta ARPT está naturalmente de acordo com estas linhas de orientação que, devemos 

sublinhar, se encontram plasmadas nos planos anteriores e na intervenção que neles se 

suporta, pois o nosso trabalho tem vindo a ser estruturado da procura para a oferta, 

procurando oferecer a resposta certa à motivação do turista, para que ele venha, goste 

e repita, num diálogo e articulação permanente entre os níveis nacional e regional, 
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válido para todas as intervenções promocionais promovidas pela ARPT do Alentejo, 

ocorram estas ao abrigo do contrato celebrado com o Turismo de Portugal, ou para além 

desse. 

Temos igualmente conseguido trazer outras ARPT´s para o desenvolvimento de ações 

conjuntas e mantido um diálogo permanente com a Entidade Regional de Turismo sobre 

os mais diferentes aspetos da realidade turística regional, pois só assim conseguimos 

potenciar os investimentos que esta tem vindo a efetuar com o intuito de melhorar a 

experiência dos turistas na região. 

A articulação entre os níveis nacional e regional e entre as diferentes regiões é bem 

visível no que em 2016 já conseguimos em termos de mobilização das demais ARPT’s 

para o desenvolver de programas integrados, contemplando-se para 2017 um sub plano 

específico para as ações conjuntas com outros destinos, nele se enquadrando ações de 

diferentes tipologias e uma candidatura conjunta Porte e Norte de Portugal, Centro de 

Portugal e Alentejo ao SIAC. 

No plano intra-regional, a responsabilidade que as Linhas de Orientação agora nos 

conferem para que desempenhemos “um papel de coordenação das atividades da 

região, designadamente de entidades públicas (Municípios, CIM’s, CCDR’s e outras) e de 

entidades associativas (GAL, Associações Comerciais e Industriais, outras) nas matérias 

relacionadas com a internacionalização e promoção externa”, levará seguramente à 

otimização do investimento e à diminuição do ruido comunicacional que tantas vezes se 

estabeleceu no passado, conseguindo mais e melhores resultados. Prova disso começam 

a ser os convites que nos são dirigidos por entidades várias para que desenvolvamos 

planos de promoção integrados, que aqui irão ser apresentados sob a forma de sub 

planos. 

No esforço de transformar notoriedade em vendas devemos realçar a fundamental 

participação do tecido empresarial, nomeadamente da massa associativa da Agência, 

seja suportando coinvestimentos, efetuando investimentos próprios, participando nas 

ações, desde a sua preparação à realização, num processo cada vez mais participativo, 

maduro e exigente. 

Se as linhas de orientação operacional não diferem, na sua essência, do que esta Agência 

já vinha praticando, devemos realçar a alteração substantiva verificada no planeamento 

da intervenção por mercados, tendo-nos sido conferida a possibilidade de 
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prosseguirmos o resultado da nossa reflexão e não uma matriz hermética, ditada 

somente pelo histórico de cada mercado. 

Na primeira reunião de planeamento entre as equipas do TP e desta ARPT, acordámos 

igualmente fazer mais sentido seguir uma linha de estruturação do investimento 

segundo a matriz de cinco canais (Canais Online; A. com Agentes do Sector; A. Com 

Imprensa; Publicidade e Feiras) de uma forma mais adaptada às dinâmicas dos próprios 

mercados. 

Este encontro foi igualmente aproveitado para renovar junto da equipa do TP a 

continuação do sub plano “Diferenciar e Fortalecer o Alentejo Enquanto Destino 

Turístico”, financiado pelo FEDER/SIAC, cuja vigência se estende até ao último trimestre 

de 2017, bem como das candidaturas aprovadas no âmbito do Aviso ALT20-52-2016-4, 

nas quais esta Agência assume o estatuto de copromotora no quadro de duas parcerias 

distintas, nomeadamente a “Promoção e Internacionalização dos Equipamentos e 

Recursos Culturais de Évora e do Alentejo” , com a ERT e “Internacionalização do 

Potencial dos Recursos Naturais do Alentejo e do Sudoeste Alentejano para o Turismo 

Ativo”, com a Rota Vicentina. Ainda em apreciação está o sub plano“GO2MÉRTOLA”, 

candidato à medida 6.2  do Aviso ALT20-14-16-11 do PO SEUR (sustentabilidade e 

eficiência no uso dos recursos), domínio Património Natural, Cultural e Promoção 

Turística. 

Em elaboração temos ainda a já referida candidatura conjunta Porto e Norte de 

Portugal, Centro de Portugal e Alentejo, a apresentar ao Aviso O1/SIAC/2016, cuja 

submissão terá de ocorrer até 28 de Outubro. 

Como comunicado ao TP, esta Agência será igualmente copromotora, em parceria com 

a ERT, de candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 

Recursos (PO SEUR) no âmbito do aviso ALT20–14–2016–11, inserido no eixo prioritário 

8 - Ambiente e Sustentabilidade, prioridade de investimento 6.3. - Conservação, 

proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural e na tipologia 

de intervenção Promoção Turística, que visa a produção de um novo conceito 

comunicacional para toda a NUT II Alentejo, que se materializará num conjunto de 

suportes promocionais, analógicos e digitais. A dotação financeira que se estabelece 

para esta candidatura é de natureza residual, pois a Agência será chamada a investir 

sobretudo em 2018. 
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Não sendo ainda conveniente a sua inclusão neste plano, por se tratar de projeto ainda 

não candidatado, oportunamente será levado à consideração dos Órgãos competentes 

desta Agência o sub plano “Promoção Turística Internacional dos Produtos de Nicho do 

Alto Alentejo”, considerado como projeto estruturante no quadro do PROVERE 

IMOTION que a CIMAA submeteu ao Alentejo 2020 e que aguarda aprovação. 

Para o melhor enquadramento destes planos candidatados, tal como temos vindo a 

fazer, cada um deles será considerado um sub plano específico, permitindo assim uma 

mais clara perceção dos respetivos impactes orçamentais. 

Em termos de objetivos macro para o ano devemos assumir ser este um plano de 

elevadas ambições, já que a meta é atingir mais 10% do número de noites de 

estrangeiros face a 2016, tendo o TP assumido que este é um objetivo partilhado entre 

aquele instituto e esta Agência. 

 

b) MERCADOS 

Saudamos a decisão do Turismo de Portugal de não considerar a matriz de mercados 

com uma realidade hermética, antes permitindo que estes sejam ponderados face ao 

histórico da sua evolução em cada um dos destinos regionais, mas também em resultado 

do que se perspetiva para o futuro próximo, seja em função das tendências que cada 

um deles revela, da melhoria das acessibilidades, dos novos canais de distribuição que 

vão surgindo, bem como de outras externalidades que podem ditar a necessidade de 

proceder a mudanças de rumo. 

Assim e no uso da faculdade que nos é concedida para poder adaptar a nossa 

intervenção às nossas especificidades, o presente plano prevê que em 2017 o Alentejo 

intervenha diretamente nos seguintes mercados: 

I – Mercados Estratégicos: 

a) Espanha; 

b) França; 

c) Reino Unido; 

d) Brasil; 

e) BENELUX; 

f) Alemanha. 
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II – Mercados de Aposta: 

a) EUA; 

b) Escandinávia. 

III – Mercados de Intervenção Seletiva, Outros Mercados e Multimercados: 

a) Incluiremos aqui as intervenções a desenvolver em vários marcados que 

apresentam menores resultados para o Alentejo mas que, ainda assim devem 

ser alvo da nossa atenção, nomeadamente China e Itália, sendo na sua grande 

maioria ações de promoção inversa, bem como ações destinadas 

simultaneamente a vários mercados, onde se evidencia o nosso envolvimento 

no programa de Hosted Buyers, da BTL.  

 

c) MOTIVAÇÕES, PRODUTOS E METAS 

 

i. Motivações: 

Continuamos a considerar que as ações a desenvolver deverão estar alicerçadas no 

conhecimento das motivações dos potenciais turistas e naquilo em que o Alentejo 

melhor poderá concorrer para a sua satisfação pela singularidade dos seus produtos, tal 

como o vimos fazendo. 

Analisando o histórico do comportamento dos principais mercados dentro da região e 

as motivações que essa distribuição revela, constata-se a centralidade de Évora e do 

polígono que tem com vértices Marvão, Elvas e Monsaraz, com uma forte capacidade 

para captar e redistribuir por toda a região os fluxos turísticos.  

A estruturação do território, que resulta em grande medida do trabalho que vem sendo 

conduzido pela Entidade Regional de Turismo, vem alargando o leque de opções que se 

oferecem aos turistas, em domínios vários, mas onde devemos destacar o walking, 

produto que, como adiante o provaremos, começa a ganhar uma expressão de alguma 

transversalidade face ao território. 

Constata-se igualmente o peso específico do litoral do Alentejo, numa abrangência 

muito larga, que enquadra, por um lado, o trecho a sul de Sines numa dimensão de 

complementaridade entre o “Turismo do Mar” e outras formas muito ligada às 

atividades de natureza, enquanto a norte prevalece o “Turismo do Mar” na sua 

dimensão mais comum.  
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A não descurar toda a realidade muito própria da bacia do Tejo, onde se desenham 

novas possibilidades no âmbito do turismo ativo, seja relacionado com as atividades 

turísticas fluviais, seja com o cavalo. 

A tudo isto tem vindo a associar-se novas formas de fruição dos recursos e serviços do 

Alentejo, seja no âmbito de estágio desportivos, onde efetivamente podemos afirmar 

se estar perante um produto em fase de consolidação para algumas modalidades (remo 

e canoagem), seja dos centros de alto rendimento (Rio Maior, Golegã e, a muito breve 

prazo, Troia), ou das competições (corrida de orientação PortugalOMeeting, ultra trail 

no litoral, etc.). 

Também o MI e as Ações de Incentivo têm vindo a ganhar capacidade competitiva, 

sobretudo em Troia e Évora, existindo já capacidade para o acolhimento de eventos 

corporativos ou associativos com até 1000 participantes em Troia e até 500 em Évora. 

Mas o que mais motiva os turistas que nos visitam é, fundamentalmente, a 

complementaridade que se estabelece entre todos estes nichos, permitindo que se 

associe à motivação primeira, outras que qualificam e distinguem a estadia.  

Acresce referir que o trabalho integrado com os outros destinos visa fundamentalmente 

a melhoria do conhecimento, a partilhar com as empresas dos nossos territórios, sobre 

mercados de aposta e de intervenção seletiva, bem como o iniciar da colocação dos 

nossos variadíssimos produtos de turismo de ar live e natureza, incluindo os associados 

aos TR e TH, nesses mercados, numa ação podemos considerar triplamente inovadora, 

pois será a primeira vez que diferentes destinos se junta para o efeito, depois porque 

são mercados nos quais não se desenvolviam planos coerentes de intervenção, embora 

algumas intervenções avulsas tivessem tido lugar e porque os próprios produtos que 

serão colocados no mercado constituem só por si fatores de diferenciação e inovação. 

 

ii. Produtos 

Numa dimensão transversal a todo o Alentejo, entendemos ser de manter o enfoque no 

Touring Paisagístico, Turismo Cultural, Turismo Natureza e nos vários nichos que nele se 

inscrevem (walking, cycling, birdwatching, etc.) e Turismo do Mar, com a presença 

igualmente transversal do Gastronomia e Vinhos, sendo que todos estes produtos são 

usufruíveis mesmo nas épocas onde importa reforçar os fluxos da procura. 
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Dentro da transversalidade destes produtos de nicho, importa ter em atenção que há 

zonas onde o território se encontra melhor preparado, graças a projetos especiais, para 

o incremento da venda e fruição de cada produto em concreto, como seja para o walking 

o Sudoeste Alentejano, com a Rota Vicentina, o Vale do Guadiana, com o GO2MÉRTOLA, 

o Alentejo Central (Alqueva), com o Transalentejo ou o norte do Alentejo com o Alentejo 

Feel Nature.  

O Birdwatching que está particularmente associado a unidades de paisagem específicas, 

como sejam os Estuários do Tejo e Sado, Lagoas de Santo André e Sancha, Campo Branco 

e Vale do Guadiana, estando em curso ações que permitirão a sua extensão à Serra de 

S. Mamede.  

Já o Cycling constitui hoje um produto com elevados volumes de venda para o mercado 

externo, facto que nos é confirmado pelas unidades de alojamento, seja por foça das 

propostas dos Agentes de Animação locais, ou mesmo nacionais, de DMC’s, de 

Operadores Turísticos internacionais, ou pela demanda individual e autónoma deste 

produto. A baixa densidade populacional que se regista genericamente no Alentejo está 

na base da oferta de vias de comunicação muito interessantes pelo seu traçado, 

caraterísticas técnicas, ausência de grandes fluxos de tráfico automóvel e, como tal, 

melhores condições de segurança, sendo sobretudo de destacar a EN 2, por permitir 

satisfazer aqueles que procuram realizar percursos mais longos. 

Quanto ao “Turismo do Mar”, permitam o destaque para o surf, onde nos propomos 

capitalizar com o investimento que o Turismo de Portugal está a fazer sobre este 

produto, ainda que versando sobretudo outro território, e levar ao conhecimento de um 

mercado mais alargado a oferta já existente em toda a costa do Alentejo (Comporta e 

Carvalhal, S. Torpes, Zambujeira, etc.). 

Simultaneamente, a crescente intervenção que vimos tendo na zona da Lezíria do Tejo 

tem permitido identificar outras oportunidades de negócio, associado ao nicho do 

turismo equestre, nomeadamente ao Centro de Alto Rendimento, cuja divulgação 

importa acautelar para que afluam a esta importante equipamento da Golegã cavaleiros 

durante a fase de menor atividade nos países do norte da Europa, por força das 

condições climatéricas e que na Lezíria têm condições de trabalho mesmo nesses 

tempos. 
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Igualmente ligado a um turismo desportivo, sobretudo em termos de estágios, não 

podemos deixar de procurar ainda mais negócio para a oferta em termos de remo, 

canoagem e outros desportos individuais e coletivos, onde à infraestruturação do 

território se associou a adaptação das unidades de alojamento e a criação de Centros de 

Estágio, de que Rio Maior é um exemplo. 

Como também já o referimos, a capacidade do Alentejo tem vindo a consolidar-se no 

segmento do MI, sobretudo na área dos pequenos e médios eventos, garças aos 2 

centros de eventos localizados em Troia e à forma articulada como a hotelaria de Évora 

vem funcionando, onde o acolhimento de eventos até 500 pessoas tem ocorrido com 

alguma frequência, usando para o efeitos um somatório de diferentes estabelecimentos 

hoteleiros da cidade. 

 

iii. Metas: 

Queremos, com isto, contribuir para a redução da sazonalidade, combatendo as baixas 

taxas de ocupação que se registam em determinadas épocas do ano, nomeadamente 

no período de Novembro a Março e consequentemente aumentar os rendimentos do 

setor. 

Mas, para isso, temos de continuar a aprofundar o conhecimento dos mercados sobre 

este destino, aumentar a notoriedade do Alentejo, o interesse pelo mesmo e facilitar a 

decisão de compra. Temos, assim, que continuar a adequar a promoção às motivações 

dos turistas e alcançar um posicionamento adequado no mercado.  

Procuraremos reforçar a diferenciação e a excelência da marca nas ações de promoção, 

divulgando o destino e os seus produtos através de líderes de opinião, que ajudarão a 

um maior reconhecimento internacional dos serviços turísticos do Alentejo, na sua 

grande maioria prestados por PME’s. 

O objetivo de crescimento que nos é proposto é ambicioso, mas possível, pois a meta é 

um aumento de 10% no número de noites de estrangeiros, face aos resultados finais de 

2016, valor que se encontra em linha com o crescimento que estamos a ter no corrente 

ano e que se situou, na viragem do semestre, nos 9%. 
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d) LINHAS DE INTERVENÇÃO 

Sendo este um plano de continuidade face aos que o precederam, consideramos que se 

deverão manter as mesmas linhas de intervenção que vimos prosseguindo, 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, maioritariamente  suportada por fundos 

comunitários e articulados com outras ARPT’s, como sejam: Tournatur - Düsseldorf 

(Alemanha), F.r.e.e. – Munique (Alemanha), CMT – Stuttgart (Alemanha), Fiets en 

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

Ghent [Cicloturismo e Caminhada] (Bélgica) e outras deste segmento; 

- Participação em eventos de natureza muito específica, mas que são frequentados pelos 

turistas que demandam este destino, com destaque para a área da cultura, com a 

presença na Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), no Salon du Patrimoine – Paris 

(França), na AR&PA – Valladolid (Espanha) e European Culture Forum – Bruxelas 

(Bélgica) e das atividades equestres, como sejam a Equitana (Alemanha), Salon du 

Cheval (França) e o Royal Windsor Horse Show, ocorrendo a presença em todos estes 

certames, como adiante se verá, no quadro de candidaturas apresentadas ao Alentejo 

2020; 

- Sugerir ao Turismo de Portugal a possibilidade de uma dupla representação em alguns 

certames, com participação no stand institucional de Portugal mas e ao mesmo tempo, 

ter uma outra presença institucional de Portugal em pavilhões temáticos, sobretudo 

ligados ao turismo ativo, para enquadrar a presença de empresas desse setor; 
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- Presença nas redes sociais, de um modo concertado com a presença de Portugal; 

 

ii - LINHA DE INTERVENÇÃO II - B2B 

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

- Organização de Missões Empresariais aos mercados para exploração de contactos com 

o trade, superando assim a falta de conhecimento sobre a oferta das empresas do 

Alentejo; 

- Campanhas conjuntas com operadores e empresas associadas, idealmente suportadas 

em PCV’s;   

- Participação nos certames definidos pelo Turismo de Portugal; 

- Participação em certames de nicho; 

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

 

iii - LINHA DE INTERVENÇÃO III – B2B e B2C 

- Campanhas de Marketing Online e Offline com Operadores; 

- Participação em certames e outros fóruns destinados ao consumidor final; 

- Ações de sensibilização junto de opinion makers, elevando-os à qualidade de 

“prescritores do Alentejo”. 

 

iv – LINHA DE INTERVENÇÃO C2C 

- Incentivo à partilha de conteúdos nas redes sociais por turistas que vão estar, estão ou 

estiveram no Alentejo, para outros turistas; 

- Organização, ou apoio a encontros e tertúlias de bloggers. 
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II – CONTRATUALIZAÇÃO – PLANO DE AÇÃO POR MERCADOS 

 

Em tom de nota prévia chamamos a atenção para o facto de, embora a nossa 

intervenção deva ser entendida na sua globalidade, gostaríamos de dar conta de por se 

suportar em instrumentos financeiros de natureza diferente, que vão da prestação de 

serviços ao recebimento de subsídios estatais e comunitários, que obrigam à uma 

contabilização diferenciada, iremos apresentar o plano de ação subdividido de acordo 

com o instrumento financeiro que o sustenta. 

No que concerne aos canais de promoção, dada a natureza do investimento que será 

efetivamente efetuado, dotados os “Canais Online” com uma rúbrica de natureza 

residual, apenas para suportar pequenos investimentos nas redes sociais, melhorias e 

atualizações no visitalentejo, em articulação com os serviços competentes do Turismo 

de Portugal.  

Essa dotação residual não impedirá que durante 2017 esteja em preparação a completa 

reformulação da presença online do Alentejo, matéria onde os termos de referência 

serão definidos em conjunto pelos serviços competentes do Turismo de Portugal, da 

Entidade Regional de Turismo e desta Agência, numa articulação transversal a todo a 

este processo, que irá de 2016 a 2018 e que se pretende manter para depois dele. 

Procederemos assim á transferência da dotação inscrita no orçamento de 2015 nesta 

rúbrica para reforço das Ações com Agentes do Setor, por ser neste canal que o 

investimento em campanhas online efetivamente se processa.  

Ainda neste domínio e atendendo à fase em que se encontram diferentes negociações, 

seja com TO’s ou mesmo com CA’s, em todos os mercados, mas sobretudo no 

Escandinavo e Alemão, admitimos como interessante o estabelecimento de um acordo 

especifico com o Turismo de Portugal que nos permita candidatar a aviso que decorre 

até 28 de Outubro a totalidade dessas campanhas. 

Quanto às Ações com a Imprensa e como tivemos oportunidade de dar conta na reunião 

de coordenação havida com o Turismo de Portugal, o nosso enfoque centrar-se-á nos 

produtos de nicho que antes apresentámos, o que obrigará a uma planificação mais 

apurada quer com as Equipas de Turismo nos mercados, quer com os serviços de 

prospeção adquiridos em cada um, para uma eficiente articulação. Seguindo esta linha, 
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acreditamos ter já em Outubro de 2015 o grosso das visitas programadas, excetuando 

naturalmente as que resultam de oportunidades de contexto. 

No planear de um novo ano conjugamos o histórico do comportamento de cada 

mercado, com os respetivos indicadores económicos e como nas tendências que que 

afetam o turismo, para conseguir um delinear de ações ajustado ao que se espera do 

mercado, mas suficientemente dinâmico para poder acolher as alterações que as mais 

diversas externalidades nos levem a considerar. 

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 2015 (501.800 dormidas), ou seja, ligeiramente inferior a 100%, como se 

pode verificar nos quadros seguintes. 

Sublinhamos ainda a superação em 2015 de três metas que consideramos de valor 

simbólico, mas que contribuem para um correto entender do alcance do trabalho feito:  

i – Pela primeira vez o número de noites de estrangeiros na hotelaria (sem TR, Parques 

de Campismo e Pousadas da Juventude) superou o meio milhão;  

ii – Igualmente pela primeira vez o número de dormidas de Espanhóis superou as cem 

mil e,  

iii – O objectivo definido em sede do contrato firmado com o TP, que definia uma taxa 

de crescimento de 8,1%, foi claramente superado, tendo-se registado uma taxa de 

crescimento no número de noites de estrangeiros de 14,1%. 
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QUADRO 1 

DORMIDAS MERCADO EXTERNO 2004/15 

 

 

Quadro II 

DORMIDAS EM ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS (SEM TR, AL, POUSADAS DA JUVENTUDE E PARQUES 

DE CAPISMO) 

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

Total 
Estrangeiros 

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

Total 
Portugal 

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

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

 

Como sempre temos sublinhado, estes dados não revelam a atividade das unidades de 

TR+TH e de AL, até agora excluídas das análises estatísticas, mas sobre as quais o 

Turismo de Portugal iniciou já a divulgação dos resultados relativos a 2015. 

No caso concreto do AL, a NUT II Alentejo tinha registado a 31 de Julho de 2015 112 

unidades, com um total de 3599 camas, onde se verificaram cerca de 47.700 noites de 

estrangeiros e cerca de 190.700 de nacionais, perfazendo um total superior a 238.400 

noites. 

Já no TR e TH, à mesma data, estavam licenciadas 275 unidades, com 5.705 camas e que 

registaram um total de dormidas de 328.800, sendo 228.600 de nacionais e 100.200 de 

estrangeiros. 
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Ou seja, se considerarmos esta informação entretanto disponibilizada pelo Turismo de 

Portugal, o número de noites de estrangeiros no Alentejo foi, em 2015, superior a 

650.000. 

Como nota final, gostaríamos de sublinhar o pedido expresso que fizemos ao Turismo 

de Portugal para vir engrossar a parceria que estabelecemos com os demais destinos 

regionais, envolvendo as suas equipas nos mercados na coordenação das ações que 

decorrem nos respetivos mercados por iniciativa dos destinos, evitando-se assim que 

um dos destinos tenha de assumir essa função. 
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1 – PLANO CONTRATUALIZADO COM O TURISMO DE PORTUGAL 

 

a) Mercado estratégico 1 – ESPANHA 

No que se reporta 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. 

Como já o referimos, este mercado em 2015 superou, pela primeira, vez a simbólica 

fasquia das 100.000 noites, como se dá conta no quadro em baixo, ainda ser TR, TH e 

AL, sendo expectável que 2016 encerre com novos valores nunca antes alcançados, 

como se pode deduzir a partir do resultado do primeiro semestre, durante o qual o 

crescimento foi de 14%. 

QUADRO 3 

DORMIDAS ESPANHA 2004/15 

 

 

Assim, os objetivos para 2017 não divergem muito do que se apontou para o ano 

anterior, e visam:  

i - Gerar “Brand Awareness” e posicionar o Alentejo na mente do consumidor e 

vinculado às experiências e emoções;  

ii - Aumentar a presença do produto do Alentejo na oferta da indústria turística 

espanhola, associações desportivas, etc. e,  

iii - Dar a conhecer a oferta turística do Alentejo, assegurando a sua divulgação 

qualitativa e o aumento da visibilidade da marca Destino Alentejo junto dos órgãos de 

comunicação social. 

Para isso importa manter os órgãos de comunicação social informados, atentos e 

interessados no Alentejo, criar um canal de informação eficaz que crie a fidelização dos 
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meios de comunicação, da indústria e do consumidor final com este destino, garantir 

uma presença de qualidade e assídua do Alentejo nos meios de comunicação social que 

dê a conhecer os valores que o distinguem.   

Os públicos alvo destas campanhas serão: 

i - Famílias que procurem uma oferta de lazer completa nas férias;  

ii – Casais e amigos a partir dos 25 anos, que procuram experiências centradas no 

turismo combinado com outras atividades mais urbanas (shopping, cultura, 

gastronomia, wellness, etc.);  

iii - Desportistas de todas as idades que pratiquem surf e outros desportos náuticos, 

caminhadas, BTT e etc.; iv - 55 + Homens e mulheres com espírito jovem e aberto e nível 

económico estável, que procuram lugares tranquilos onde possam desfrutar da 

natureza, com disponibilidade para viajarem “fora de época”. 

Podemos afirmar que prosseguiremos um trabalho de continuidade, apoiando os TO’s 

e OTA’s que revelam um maior potencial de venda. 

Ou seja, iremos trabalhar TO’s, Agências de Viagens generalistas, Agências de Viagens 

especializadas, nomeadamente em turismo de natureza e em turismo cultural, com 

Associações de Agências de Viagens, realizando Workshops, Fam Trip e com presença 

em feiras. 

Em simultâneo, procuraremos levar o Alentejo para o “top of mind” de dirigentes de 

associações culturais, associações desportivas e federações desportivas tanto nacionais 

como regionais para chegar a todo o mercado, clubes desportivos importantes voltados 

para os nossos nichos prioritários.  

Numa outra dimensão e visando o impactar diretamente o consumidor final, 

procuraremos estar próximos dos grandes influenciadores de viagens, como sejam 

jornalistas e bloggers, as revistas de viagens e turismo, as revistas do trade, os 

suplementos de viagens, as revistas especializadas em natureza e ar livre, revistas 

especializadas em desportos náuticos, revistas especializadas em gastronomia e vinhos, 

revistas especializadas em lazer e com a blogoesesfera que se relacione com esta mesma 

temática. 

O Plano de ação irá, por isso, considerar:  
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QUADRO 4 

RESUMO AÇÕES ESPANHA – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

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

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: 1 a 2 apresentações do Alentejo à 
imprensa e o apoio a tertúlia de bloggers; press trips e produção de 
conteúdos para os meios anteriormente referidos  

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – 1 a 2 capacitações de Agentes 
de viagens, em colaboração com TO’s; Melhorar o posicionamento 
do destino nas principais OTA’s;  prosseguir o trabalho com os nichos 
do cycling e surf; Campanhas com as OTA’s Logitravel e Rumbo. 

X X X X 

Feiras – Participação na FITUR e em feiras de nicho, como previsto 
nos diferentes sub planos. 

X    

 

b) Mercado estratégico 2 – FRANÇA 

Depois de uma ligeira quebra registada em 2015 e que se ficou a dever a uma alteração 

pontual numa das operações “back to back”, 2016 revela o retomar de uma dinâmica 

claramente positiva, como o confirma a taxa de crescimento acumulada no primeiro 

semestre de 16,5% no número de noites. 

Não obstante a influência dessas operações, que decorrem na região litoral e 

conhecedores que somos dos seus resultados, devemos sublinhar que a expressão deste 

mercado se faz sobretudo sentir no interior do Alentejo. 

QUADRO 5 

DORMIDAS FRANÇA 2004/15 

 

 

Devemos, por isso, não descurar esses dois tipos de realidade, que implicam ações e 

calendários distintos, conduzindo uma intervenção que se destinará a fomentar a 

procura por parte de grupos, estejam estes vocacionados para long stays ou para a 
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realização de circuitos, enquanto procuraremos igualmente atingir o IFT’s, que cada vez 

mais procuram o Alentejo de uma forma muito abrangente. 

Em ambos os casos temos de associar o Alentejo a uma imagem de qualidade junto dos 

organizadores de grupos ou dos consumidores finais, com recurso a um storyteling, que 

vá ao encontro da motivação do potencial cliente.  

De uma forma muito focada, propomos orientar a informação essencial para cada 

público alvo, definido em função da sua motivação específica, seja, por exemplo a 

divulgaçao de um evento, feira ao de um produto especifico. 

Para isso, seguiremos o plano de ação que aqui se expõe: 

1 – Melhorar a visibilidade do Alentejo: 

a) Apresentar o destino e as suas empresas aos principais programadores de grupos, 

seja para estadias longas associadas, por exemplo, ao produto sol e mar, ou para 

circuitos de touring cultural e paisagístico; 

b) Apresentar o destino a Operadores de segmentos específicos, com destaque para os 

de maior poder aquisitivo; 

c) Apresentar o destino e as empresas a Operadores especializados em motivações 

particulares, como a cultura, ou a gastronomia e vinhos, produtos onde o Alentejo se 

destaca. Importa ter em conta que o turismo gastronómico atrai cada vez mais 

consumidores, constitui uma motivação para a viagem com os turistas a procurarem 

experiências locais e autênticas dos locais visitados - cerca de 30% dos gastos de turismo 

estão associadas a comidas e bebidas, contribuindo fortemente para o desenvolvimento 

dos serviços turísticos. Atualmente, o produto Gastronomia e Vinho está associado a 

momentos de lazer e relaxamento, e não são hoje simples elementos de primeira 

necessidade. Esta nova cultura de “gourmet” está a gerar nos últimos anos um forte 

crescimento do sector de viagens de Gastronomia e Vinhos e as perspetivas futuras são 

muito positivas. 

2 – Comunicar Alentejo nas redes sociais e na web:  

a) Ainda que o uso das redes sociais seja sobretudo dominado por ainda não decisores 

do destino das viagens, no futuro serão este tipo de utilizadores, hoje jovens, que 

decidirão as viagem, pelo que a criação e disseminação de conteúdos sobre as principais 

motivações dos turistas Franceses contribui agora para criar amanhã novas 
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oportunidades. Neste domínio a nossa proposta centra-se na utilização do Facebook e 

Instagram;  

b) Campanha online com OTA’s e TO’s de referência, dada o seu forte impacto e por se 

alicerçar na segmentação dos consumidores, estas campanhas serão focadas no 

comportamento e necessidades específicas do público alvo (grupos ou IFT’s); 

3 – Eventos de Promoção e Ativação de Marca 

a) Objetivos: 

 Reforçar a estratégia de potenciação dos eventos realizados no Alentejo em 

França; 

 Potenciar momentos de experimentação e de venda do destino Alentejo em 

França; 

 Disseminar os valores da marca destino Alentejo, em associação com marcas de 

referência dos diferentes públicos que se pretendem atingir; 

 Complementar as ações de Relações Públicas junto de prescritores e imprensa; 

b) Ações: 

 Divulgação em feiras/congressos franceses e luso-franceses; 

 Campanhas conjuntas com operadores, estabelecendo parcerias não para 

assegurar a manutenção das operações “back to back”, mas também com OTA 

com boa implantação junto do mercado de IFT’s, como é o caso do grupo “Mister 

Fly”, que inclui marcas cujos produtos correspondem à oferta do Alentejo, como, 

por exemplo, a “Voiage Privé”. 

 Ações de formação a agentes de viagens 

 Realização de eventos de apresentação do destino, sendo 1 orientado para o 

trade e outro para a imprensa, em 2 cidades a escolher em função do redimento 

per capita, facilidade de ligação e apetência pelo destino Alentejo, tomando 

como base a análise prévia aos contatos feitos com o trade e com os jornalistas. 

 Realização de Press trips quer com os meios generalistas, quer com os ligados a 

nichos de produto específicos e ainda com os de maior capacidade de penetração 

junto da comunidade de luso descendentes, dada a natural apetência destes pelo 

destino Portugal, procurando captar a atenção de jornalistas e bloggers que queiram 

deslocar-se ao Alentejo para melhor o conhecerem e divulgarem. 
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QUADRO 6 

RESUMO AÇÕES FRANÇA – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

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

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo, Press Trips; 
Produção de conteúdos para meios generalistas, de nicho e ligados 
à comunidade Luso descendente, 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 OTAS do grupo Mister Fly 

X X X X 

 

c) Mercado Estratégico 3 – REINO UNIDO 

2015 revelou o mercado do Reino Unido em recuperação, chegado muito perto dos 

valores de referência de 2011 e, sobretudo, 2012, de natureza excecional em 

resultado da operação especial lançada pelo TO Sunvil Discovery, como se pode 

observar no quadro em baixo. 

Já em 2016 a análise dos fluxos de procura permite-nos constatar se ter assistido a 

uma distribuição temporal que revela aumentos de procura no primeiro trimestre, 

para entrar em ligeira quebra no segundo, tendo encerrado o semestre com uma 

quebra de 2,4%. 

QUADRO 7 

DORMIDAS REINO UNIDO 2004/15 
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Um dos segmentos de mercado mais dinâmicos no Reino Unido são o Turismo Ativo e o 

Turismo Natureza, vindo assim ao encontro dos produtos que o Alentejo mais oferece. 

Destacamos os exemplos da Inntravel ou da Ramblers Worldwide Holidays, dos maiores 

Operadores na área dos Walking Tours, com os quais está em discussão a realização de 

campanhas que incluem Alentejo, seja para promoção de produtos já existentes, de 

outros que são ligeiramente renovados, ou outros que serão integralmente novos. 

Não obstante o trabalho em curso com os TO’s aqui dados como exemplo, a busca de 

novas parcerias dentro destes segmentos deve ser continuada, procurando alargar a 

outros o interesse pelo Alentejo, levando ao seu conhecimento o que de novo 

possuímos não só no domínio do walking, mas também do ciclyng, birdwatching e 

horseriding. 

Para estes dois produtos, dividiremos a nossa intervenção entre o apoio a quem já nos 

vende e o captar do interesse de que nos pode vir a vender, mas que desconhece ainda 

as características distintivas que este tipo de produtos apresenta no Alentejo. Quanto a 

isso, não podemos deixar de sublinhar o excelente trabalho que vem sendo 

desenvolvido pela Rota Vicentina, que tem levado ao conhecimento do mundo do 

walking um produto que a todos nos orgulha, verdadeira bandeira deste destino.  

Iremos sugerir ao TO’s que já vendem Alentejo a realização de eventos de RP e Vendas, 

a serem promovidos pelos próprios junto das suas bases de dados de distribuidores e 

melhores clientes que já pacotes que tiveram lugar noutras destinos, para que no futuro 

elejam o nosso destino. 

Apoiaremos as formas de comunicação que entendam prosseguir, nomeadamente a 

edição de newsletters especiais, para renovar o conhecimento sobre o Alentejo, em 

épocas precisas do ano, por eles determinadas em função do conhecimento que 

possuem sobre os momentos mais importantes na escolha dos clientes. Procuraremos 

igualmente negociar melhorias de posicionamento do Alentejo nos respetivos websites, 

pois é nessas plataformas que se processa uma grande parte da venda. 

Com eles procuraremos ainda a produção de conteúdos para revistas nacionais da 

especialidade, idealmente produzidos por jornalistas convidados a visitarem o destino e 

a experimentarem os programas específicos de cada TO.  

De uma forma mais esquemática, o que se sugere que seja prosseguido com os TO’s que 

já vendem Alentejo, passa por: 



23 
 

 Realização de eventos de apresentação Alentejo; 

 Sessões de formação para Agentes ou Tour Leaders; 

 Press Trips; 

 Produção de conteúdos a disseminar em newsletters e websites;  

Para os putativos novos parceiros a linha de intervenção a ser prosseguida passará pela 

organização de uma sessão de apresentação do Alentejo e de algumas das empresas 

que aqui intervêm, que terá como objetivo fundamental o recensear de potenciais 

interessados, que serão convidados a virem conhecer o destino em viagens individuais, 

para que possam formatar programas diferenciados da concorrência, que mais não seja 

por incidirem sobre outras regiões dentro do destino que estão já estruturadas, ou em 

vias de o estarem, mas que não possuem os mesmos níveis de notoriedade. 

Não obstante este enfoque principal, que implicará sobretudo empresas que não são 

ainda tidas em conta para a análise estatística da performance do destino, pois são, na 

sua maioria, unidades de TR, AL e Agentes de Animação, não descoraremos outros 

segmentos e outros produtos mais abrangentes, que emergem um pouco por todo o 

destino, como a cultura e o património, a gastronomia e vinhos, ou que se concentram 

em determinados territórios específicos, como o turismo do mar, também eles de 

reconhecida importância para o volume de noites vendidas   

 

QUADRO 8 

RESUMO AÇÕES REINO UNIDO – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Ações conjuntas com TO’s     

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

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Reforçar as vendas dos TO’s 
generalistas e de Nicho; 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, tour leaders e clientes especiais . 

X X X X 

Feiras – Participação no WTM e noutros certames vocacionados 
para produtos de nicho 

X X X X 
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d) Mercado estratégico 4 – BRASIL 

Depois de uma década de intenso crescimento, a conjuntura económica mais 

recentemente vivida no Brasil determinou, como se pode constar no quadro em 

baixo, um abrandamento do ritmo de crescimento em 2015, que se prolongou para 

o início de 2016, apresentando mais recentemente valores negativos que, contudo, 

acreditamos ser ainda possível minimizar pois o semestre encerrou com uma quebra 

ligeira, de 1,8%. 

Pesa nessa nossa convicção o tipo de turista que escolhe o Alentejo, já que se trata 

de cliente dos segmentos A e B, menos vitimados pelo quadro de abrandamento da 

economia Brasileira, bem como o fato de esta ter recentemente voltado a 

apresentar indicadores positivos. 

QUADRO 9 

DORMIDAS BRASIL 2004/15 

 

 

 

Para contornar as dificuldades impostas pela conjuntura económica que se vive no 

Brasil, iremos proceder a uma ainda mais aturada prospeção de mercado, procurando ir 

ao encontro dos Operadores e Conselheiros de Viagens de maior influência junto dos 

segmentos A e B, sobretudo os mais conceituados em segmentos muito específicos, 

como o dos casamentos, facilitando e potenciando novos acordos comerciais. 

A este nível, desencadearemos as seguintes ações: 

• Visitas aos tour operadores e agências de viagem; 

• Apresentação dos produtos e subprodutos; 

• Distribuição de material promocional; 
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• Segmentação dos operadores e produtos por experiências no site promocional 

(turismodoalentejo.com.br) e inclusão de novos produtos/pacotes; 

• Organizar Fam Trips com os TO’s e Conselheiros de Viagens identificados; 

• Realizar reuniões com TO’s durante as feiras de turismo como a ABAV e ter 

ações de follow up após participação na Travel Week. 

Sendo o Brasil um dos países onde a adesão às redes sociais se processou de forma mais 

abrangente, sem descriminação de idades sexos ou estratos sociais, iremos conferir 

particular importância a este canal enquanto veículo de privilégio para exposição da 

marca Alentejo, colocando-a assim em situação de maior proximidade ao público e em 

diálogo com os consumidores potenciai. 

Quer o Facebook, quer o Instagram são os meios que, por excelência no Brasil, nos 

permitem uma comunicação segmentada, utilizando para isso os hábitos do consumidor 

na utilização que deles fazem, utilizando a capacidade orgânica de disseminar 

conteúdos, mas também investindo em publicidade para um ainda maior alcance. 

Para isso serão promovidas, especificamente para o Brasil, as seguintes ações:  

• Produção de conteúdo para o Facebook e Instagram; 

• Gestão para conteúdo C2C, divulgando experiências de viagem de pessoas 

comuns e influenciadores digitais, além da partilha de notícias; 

• Publicidade (Ads e Posts Patrocinados) para aumentar a interação, visibilidade 

e share mind; 

• Publicidade no Facebook para promoção do site: turismodoalentejo.com.br., 

criado especificamente para divulgação e comercialização das ofertas de CA’s, 

TO’s e OTA’s. 

 

No que respeita ao trabalho com a Comunicação Social o enfoque será o de promover 

os produtos do Alentejo com um novo olhar para o mercado brasileiro, posiciona-lo 

como um destino surpreendente, que possui muitas experiências num único território 

(Turismo Cultural, Gastronomia & Vinhos e a diversidade paisagística), procurando 

conseguir uma cobertura positiva nos veículos de comunicação brasileiros com grande 

frequência e variedade de temas. 

Procuraremos ainda garantir forte presença de jornalistas nos eventos a promover, seja 

por ocasião da Travel Week, ABAV ou no decurso de roadshow, bem como realizar press 
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trips com os meios mais importantes do Brasil, sejam online e offline, influenciadores 

digitais e programas de televisão. 

Se os indicadores económicos continuarem a evoluir favoravelmente, admitimos a 

possibilidade de realizar campanhas promocionais online envolvendo as principais OTAs 

(Submarino Viagens, Decolar e Hotel Urbano). 

 

QUADRO 10 

RESUMO AÇÕES BRASIL – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença permanente nas redes sociais, incluindo 
investimento publicitário; ampliação do turismodoalentejo.com.br; 
criação de Blog e realização de campanhas com principais OTA’s.  

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Eventos de 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 – Eventos de apresentação do 
Alentejo a TO’s e OTA’s selecionados, realização de roadshow.  

X X X X 

Feiras – Participação na ABAV e Travel Week X  X  

 

e) Mercado estratégico 5 – BENELUX  

Desde 2013 que temos vindo a conseguir aumentar as nossas parcerias no mercado 

do BENELUX, envolvendo Operadores que apresentam uma programação 

globalmente coincidente com a características do Alentejo, bem como assegurando 

a presença do Alentejo em certames temáticos de grande capacidade de mobilização 

dos potenciais turistas, como é o caso das Fiets, suportando-se nisso o crescimento 

que o mercado vem registando, sobretudo influenciado pela Holanda e que 

acreditamos continuar em 2016, como o comprovam os resultados do primeiro 

semestre, que revelam um crescimento de 8,8%.   
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QUADRO 11 

DORMIDAS BENELUX 2004/15 

 

Assegurando a continuidade do trabalho que temos vindo a desenvolver, a abordagem 

a estes mercados passará por três fases distintas, procurando estar mais presente nos 

circuitos B2B e B2C de acordo com as dinâmicas de mercado em cada época.  

Assim, de Maio a Agosto o fundamental da intervenção visará o circuito B2B, por se 

tratar de um momento pós férias normalmente usado pelos Operadores para 

encerrarem as suas propostas para a época seguinte, depois de Março a Maio e 

Setembro a Novembro procurar-se-á uma forte presença nos canais B2B e B2C, pois são 

tempos de decisão sobre os destinos de férias, enquanto de Novembro a Março 

procuraremos levar os Operadores a criarem programas específicos para o Inverno, 

procurando sobretudo o estabelecimento de parcerias com os que intervêm em nichos 

que funcionam bem nesse tempo (programas de walking, programas para 55 +, etc.). 

Para a o circuito B2B as ações a desenvolver incluem a disseminação de 8 a 9 media 

releases, com temáticas diversificadas, bem como reuniões “one to one”, seja durante 

as feiras nas quais estaremos presentes, seja no decurso dos roadshows a realizar na 

Bélgica e na Holanda, bem como rentabilizando outras deslocações ao mercado, para 

cumprir com o calendário de eventos aqui proposto. 

Daremos seguimento às negociações com os diferentes operadores parceiros para a 

participação conjunta em determinados certames, como a 55 + Beurs, subdividindo os 

custos daí decorrentes. 

Em articulação com os Operadores parceiros, iremos igualmente proceder à organização 

de, por um lado, press trips individuais e de grupo onde o enfoque recairá nos produtos 
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que cada Operador tem em venda, bem como fam trips, que serão verdadeiros 

momentos de formação para os agentes de viagens que melhor distribuem esses 

produtos. 

Serão igualmente difundidas newsletters e elaborado um media kit, para distribuição 

por jornalistas seja de segmentos específicos, seja de meios generalistas, visando 

sobretudo os que não tiverem oportunidade de se deslocarem ao Alentejo. 

No que diz respeito a campanhas de marketing, é nossa intenção só as levar a efeito 

com os operadores parceiros, utilizando fundamentalmente meios online, rádio, mas 

também imprensa de referência. 

No que diz respeito ao calendário de eventos, perspetiva-se uma primeira intervenção 

em Fevereiro, otimizando a semana que decorre entre as duas Fiets para ações B2B, 

lançando depois um novo conjunto de eventos, designados “Alentejo On Tour” nos 

meses entre Março e Abril, destinados ao consumidor final e incorporando uma 

componente gastronómica, para participar no último trimestre do ano na Country Fair 

(encontro de Operadores e Agentes), bem como no Transeurope Travel Day. 

Será retomado o perfil em Holandês do facebook, nele incorporando sempre que 

possível, depoimentos de Holandeses e Belgas, numa dimensão interativa. 

Procuraremos ainda explorar oportunidades de contexto, como seja a gravação e 

posterior emissão do programa de TV Belga “Beste Vrienden”, que se encontra, de 

momento, em fase de negociação. 

QUADRO 12 

RESUMO AÇÕES BENELUX – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença nas redes sociais e em blogs 
selecionados, com 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, Barrio Life e Pharos Reisen (ANWB Group). 

X X X X 

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

X   X 
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f) Mercado Estratégico 6 – ALEMANHA 

Devemos afirmar que nos últimos anos a nossa intervenção na Alemanha tem sido 

conduzida com um enfoque mais preciso, concentrando o grosso do investimento em 

ações nos canais B2B, maioritariamente organizadas em parceria com Operadores e 

B2C, nomeadamente participando em certames de temática específica e para os quais 

temos vindo a mobilizar outras ARPT’s, conseguindo assim um importante efeito de 

escala na nossa representação. 

O crescimento que é bem visível no quadro em baixo e revela alguma regularidade desde 

2009, que acreditamos continuar no corrente ano, já que os valores cumulados no 

primeiro semestre confirmam um crescimento superior a 30%. 

 

QUADRO 13 

DORMIDAS ALEMANHA 2004/15 

 

 

1 – A colaboração com a Operação Turística: 

Neste plano, tomamos em conta que os operadores turísticos OLIMAR e DERTOUR 

programam já o destino, de forma consistente, posicionando-se num segmento médio-

alto através da oferta dum conjunto elevado de unidades de alojamento, assim como 

alguns circuitos, sempre na perspetiva de auto-férias.  

Sublinhamos que os recentes contatos e a deslocação efetuada ao Alentejo por parte 

dos mais altos responsáveis da FTI revelou um grande interesse pelo destino, que irá 

entrar já na programação de 2017, ocupando 6 páginas na sua brochura. 
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Também outros, de menor dimensão, como o Pico Tours e Reise Profi têm vindo a 

apresentar um cada vez maior interesse pelo destino, bem como crescimento nas suas 

vendas. 

Na base do interesse de todos eles estão os critérios que o consumidor alemão 

considera mais importantes ao escolher o seu destino turístico, a saber: 

• Condições de segurança e de meio-ambiente; 

• Ligações aéreas non-stop; 

• Distância não superior a 90 –120 minutos entre o aeroporto e o seu destino de 

férias; 

• A existência de boas infraestruturas rodoviárias, assim como ligações com 

transportes públicos; 

• Boa infraestrutura local e condições de higiene; 

• Seleção e qualidade de hotéis e boa gastronomia; 

• Boa relação preço-qualidade 

Como sabemos, o Alentejo cumpre absolutamente todos estes critérios. Em estudos 

realizados em 2014 sobre os critérios de decisão do consumidor alemão viajar para 

Portugal, e que são extrapoláveis para o Alentejo, consideram-se por ordem de 

importância: 

• O clima e a paisagem; 

• A sugestão de familiares e amigos; 

• A forma hospitaleira de acolhimento em Portugal; 

• A recomendação dum operador turístico ou duma agência de viagens; 

• A proximidade de Portugal; 

• A segurança de Portugal; 

• As infraestruturas de alojamento e restauração; 

Levando em consideração estes critérios e estas motivações dos consumidores alemães, 

e sabendo que o mercado alemão mantém uma forte componente de programação 

através dos operadores turísticos, tendo estes uma forte ligação regional e/ou de tipo 

de oferta, acreditamos que toda a estratégia inicial tem que passar pela identificação da 

oferta atual existente para o Alentejo, desde os operadores que programam o destino 

em etapas de circuito ou focalizando-se em produtos específicos, assim como no 

levantamento da oferta existente para destinos de caraterísticas semelhantes.  



31 
 

Numa segunda fase, procuraremos o contacto pessoal com todos os operadores 

turísticos com potencial de programação nos diversos produtos e sub - produtos, tendo 

em conta a possibilidade de apresentar o Alentejo “in loco” aos operadores que tenham 

mais potencial.  

Neste domínio importa sublinhar a boa imagem que conseguimos transmitir aos 

decisores da FTI, aquando da sua recente visita de inspeção ao Alentejo e que se espera 

iniciem, já em 2017, uma programação de long stays no litoral, acompanha por um 

pacotes de circuitos no interior da região. 

Objetivo desta estratégia é aumentar significativamente o número de operadores 

turísticos a programarem o Alentejo em todos os produtos e sub-produtos inicialmente 

indicados. O objetivo cobre simultaneamente a programação online e offline. 

Associado a estas fases de prospeção e de programação, pretende-se chegar também 

aos agentes de viagens que no segmento médio-alto já vendem os produtos dos 

operadores turísticos acima indicados. 

Na estratégia de levantamento e desenvolvimento, entende-se que uma forte presença 

de imagem nos canais online não trará benefícios imediatos ao destino. A abordagem e 

posicionamento nos canais online deverá ser feita em associação com os operadores 

turísticos que programem o destino, tendo como prioridade o princípio de hard-selling.  

2 - A forma de intervenção junto da imprensa alemã: 

Pretende-se abordar a imprensa alemã em duas vertentes: 

a) Revistas especializadas nos diversos produtos e sub-produtos: 

• Convites direcionados às redações dos diversos títulos a visitarem o Alentejo; 

• Envio de informação dos conteúdos relevantes que venham a ser criados para cada 

produto e sub-produto. 

b) Jornais regionais 

Considerando a forte regionalização da Alemanha e da importância das rúbricas de 

viagens, aos fins de semana, dos diversos jornais regionais, de grande circulação, 

pretende-se: 

• Efetuar convites para viagens individuais e de grupos; 

• Enviar informação de conteúdos relevantes sobre o Alentejo. 

3 - Canais que deverão ser intervencionados nos social media: 
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Numa primeira fase, vamos reativar o nosso perfil em alemão no facebook como meio 

de informação para o consumidor, numa dimensão interativa de partilha de 

experiências, fotos e comentários, mas que progressivamente passará a ser um dos 

principais elos de comunicação entre o Alentejo e o trade alemão, através dele se 

comunicando: 

• Seminários ou roadshows que o Alentejo tenha programado para a Alemanha; 

• Ofertas especiais para familiarização dos agentes no conhecimento do destino 

Alentejo; 

• Informação sobre a programação dos diversos operadores turísticos alemães; 

• Informação sobre os associados da ARPTA; 

No que se refere ao consumidor final, pretende-se incentivar a sua participação 

Procuraremos ainda lançar um concurso cujos prémios serão estadia no Alentejo, que 

contemple a melhor fotografia e/ou o comentário mais sugestivo sobre o Alentejo. 

Paralelamente à importância dada ao Facebook, far-se-á referência às presenças do 

Turismo do Alentejo nos restantes canais de social media, tendo-se em consideração 

que a ativação imediata específica para o mercado alemão de qualquer canal que se 

torne incontornável, será efetuada de imediato. 

No domínio das feiras e na senda do trabalho já iniciado nos anos anteriores, iremos em 

2017 proceder a um relevante salto qualitativo, pois a presença nas feiras de público, 

ou de “turismo de ar livre”, vai ocorrer no âmbito de uma parceria envolvendo 6 dos 7 

destinos regionais, com um stand qualificado e aberto à participação de empresas, 

transmitindo assim uma imagem igualmente qualificada de Portugal e dos destinos 

regionais. 

Uma última nota para o eventual envolvimento do Alentejo em campanhas nacionais 

articuladas com companhias aéreas, geridas centralmente pelo Turismo de Portugal e 

às quais o Alentejo poderá emprestar algumas mais valias dadas as suas características, 

sobretudo no quadro das relações com a operação turística antes referida. 
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QUADRO 14 

RESUMO AÇÕES ALEMANHA – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE: Presença no facebook, não incluindo investimento 
publicitário. 

X X X X 

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo a prescritores 
selecionados e com temas específicos, com recurso a meios 
especializados em determinados produtos e a imprensa regional. 

X X X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Melhorar o posicionamento 
do destino em TO’s como a OLIMAR e FTI, promovendo 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 ITB, FRANKFURTER BUCHMESSE, 
TURNATUR, CMT e F.RE.E 

X  X X 

 

g) Mercados de Aposta 1 – USA 

Prosseguindo as Orientações Estratégicas e Operacionais 2017, o Alentejo passará a 

ter uma intervenção sistemática em novos mercados, cuja evolução permite concluir 

da existência de boas oportunidades de incremento da atividade, sobretudo em 

nichos específicos. 

De entre esses novos mercados devemos destacar os USA, que apresenta um 

crescimento de forte expressão desde 2009, aproximando-se em 2015 do grupo de 

mercados de importância estratégica e continuando a subir em 2016, onde no 

acumulado do primeiro semestre revela um crescimento próximo dos 23%. 

QUADRO 15 

Dormidas EUA 2004/15 
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Dos contatos mantidos com os alojamentos, concluímos que muitos destes turistas 

se deslocam para cumprirem programas de ciclyng, a que juntam Turismo Cultural e 

Gastronomia e Vinhos. 

Também o facto de ter aumentado a capacidade do transporte aéreo de e para os 

USA por força das novas ligações da TAP e o empenho que esta companhia aérea 

tem colocado na captação de mais clientes, caso secundemos esse esforço da 

transportadora, poderemos contribuir para que o Alentejo também capitalize desse 

esforço, nomeadamente através do programa TPORTUGAL STOPOVER. 

Sendo um mercado onde o Alentejo quase não possui visibilidade, entendemos que 

o trabalho prioritário será levar o destino e as suas empresas a serem conhecidas 

pelo trade das cidades servidas pelas novas ligações da TAP, aí organizando 

apresentações “Alentejo”. 

QUADRO 16 

RESUMO AÇÕES ALEMANHA – CONTRATUALIZAÇÃO 

INSTRUMENTO PROMOCIONAL CALENDARIZAÇÃO 

TRIMESTRES 

CANAIS ONLINE:      

ACÇÕES COM IMPRENSA: Apresentações Alentejo a prescritores 
selecionados e com temas específicos, com recurso a meios 
especializados em determinados produtos 

  X X 

ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR – Apresentações “Alentejo” com 
empresas e programa PTPORTUGAL STOPOVER. 

X X X X 

     

 

h) Mercados de Aposta 2 – Escandinávia 

O mercados escandinavo tem vindo a assumir uma importância crescente na região, 

ao que julgamos saber sobretudo graças ao turismo desportivo, nomeadamente á 

realização de estágios em diversas modalidades. 

Devemos realçar o esforço feiro por algumas empresas no sentido de melhor se 

adaptarem à oferta das convenientes condições para a realização de estágios 

desportivos durante o inverno, na época de interrupção de alguns campeonatos 

desportivos nos países nórdicos, em modalidades tão distintas como os desportos 

coletivos ou mesmo modalidades individuais. 
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A ser aprovada a candidatura em preparação, este é um mercado abrangido pelo 

sub-plano “Portugal – Na Outdoor Destination”, a desenvolver em conjunto com 

outros destinos. 

 

 

QUADRO 17 

Dormidas Escandinávia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para potenciar essas oportunidades propomo-nos realizar uma apresentação em cada 

um dos mercados mais importantes do universo dos mercados nórdicos, convidando 

Operadores e também Associações e Federações Desportivas a conhecerem os recursos 

que existem no Alentejo propícios à pratica de diversas modalidades. 

 

i) Multimercados e Outros Mercados 

Aqui se incluirão o grosso das intervenções a desenvolver ao abrigo do plano de ação 

conjunto candidatado ao SIAC, pois com ele pretende-se ter intervenções coerentes e 

continuadas em mercados que não tem sido alvo de planos de ação próprios, como a 

Suíça ou Irlanda.  

Para além disso esta é uma rubrica de natureza residual, na qual se inscrevem ações que 

importam a vários mercados em simultâneo, 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. 

De entre estas situações de natureza mais pontual gostaríamos de destacar os mercados 
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da China e de Itália, que têm conhecido uma evolução interessante e que podem vir a 

justificar um acompanhamento ainda mais atento. 

 

2 – PLANOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA 

Depois de seis edições e dos sucessivos melhoramentos que se foram introduzindo nas 

Normas que regulam os Planos de Comercialização e Venda (PCV), entendemos sugerir 

uma única alteração, na qual se consagra a possibilidade de a Agência constituir um PCV 

próprio, destinado a suportar campanhas específicas, nas quais participe um número 

mínimo de 4 associados, de molde a garantir a otimização dessas campanhas. 

Assim, sugerem-se as seguintes Normas para os PCV’s 2017: 

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. A ARPTA poderá determinar constituir, por sua iniciativa, um PCV prioritário para 

desenvolvimento de campanhas especificas, aberto à adesão de qualquer 

associado e concretizando-se se nele participarem um mínimo de 4 empresas; 

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

empresas associadas; 

4. Até 15 de Dezembro de 2016 a ARPTA aceitará a apresentação de intenções de 

PCV; 

5. 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 

2017; 

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

em dia o pagamento da quotização; 

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

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

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

relação às obrigações supra referidas; 
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9. Todas as ações a desenvolver terão de promover inequivocamente a marca 

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

Portugal / Alentejo; 

10. 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; 

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

preenchendo o quadro matriz facultado pelos serviços da Agência; 

12. 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; 

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

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

14. 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; 

15. 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; 

16. 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; 

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

investimento candidatado serão igualmente excluídos;  

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

forma individual ou coletiva; 

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

PCVs que ela venha a celebrar com a ARPT; 

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

até ao limite do plafond definido;  
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21. 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. 

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

Agência cópias dos documentos de despesa e de quitação, cópia do pagamento 

e extrato do débito bancário, bem como as evidências da realização das ações; 

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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III – SUB PLANOS 

 

Como referido na Introdução, para além do plano de ação contratualizado com o 

Turismo de Portugal que se apresentou no capitulo anterior, o Plano de Promoção e 

Comercialização – Alentejo 2017 contempla um conjunto de sub planos, suportados por 

financiamentos comunitários, graças a candidaturas já aprovadas, submetidas ou em 

preparação, nas quais o estatuto da Agência é de carácter diverso. 

Se no sub plano “Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do Alentejo como um 

Destino Turístico” a Agência tem o estatuto de promotor, tendo como copromotor a 

Entidade Regional de Turismo, nos restantes somos tão somente parte de parcerias mais 

ou menos alargadas, respondendo por ações muito especificas, maioritariamente no 

âmbito da realização de campanhas publicitárias, ou outras que visam o aumento da 

visibilidade do produto em causa nos mercados externos. 

2 desses sub planos foram aprovados no âmbito do mesmo aviso, tendo, por isso, uma 

estrutura muito semelhante, que pode ser até entendida como uma certa redundância, 

pois apresentam planos de comunicação próprios, campanhas publicitárias autónomas, 

etc., pelo que, com a nossa intervenção procuraremos harmonizar essas componentes, 

para que, ainda que comunicando de facto matérias e produtos diversos, surjam nos 

mercados de uma forma coerente e articulada. 

O sub plano que se define no âmbito do Consórcio CIMAA – Iniciativa PROVERE 

INMOTION – Alentejo, Turismo e Sustentabilidade é aqui incluído para que se preveja a 

sua inscrição no orçamento de 2017, por se admitir vir a apresentar candidatura que 

tenha incidências financeiras ainda nesse ano, não obstante poder perspetivar o grosso 

do investimento para 2018. 

O mesmo se irá passar com a candidatura a apresentar em copromoção com as Agências 

do Porto e Norte de Portugal, Centro de Portugal e Alentejo e, também em copromoção, 

a que será apresentada com a Entidade Regional de Turismo para o rebranding da marca 

Alentejo e produção de bateria de suportes promocionais atualizada e adequada às 

novas formas de promoção, nomeadamente no que concerne a uma conceção feita a 

partir do cliente e a pensar a eficácia desses suportes no mundo digital, sendo aqui 

ambas incluídas para permitir a inscrição em orçamento, pois disso teremos de fazer 

prova à data da submissão da candidatura.  
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1 – “DIFERENCIAR E FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO ALENTEJO COMO UM 

DESTINO TURÍSTICO” 

 

Este sub plano foi iniciado em Outubro de 2015 e a sua vigência prolongar-se-á até ao 

fim de Setembro de 2017, e visa o aumento da notoriedade do Alentejo, 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 e 

contempla um conjunto de ações a desenvolver em copromoção entre a ARPT e a ERT 

nos mercados especificamente considerados para o Alentejo. 

Para alcançar este desiderato foi elaborado um Plano de Ação que estará estruturado 

em 7 vetores/ações , com um período de abrangência de 24 meses e que é constituído 

por ações mais abrangentes - multimercado, e por ações focadas individualmente nas 

especificidades/perfis dos mercados estratégicos do Alentejo - Espanha, Brasil, Reino 

Unido, França, Alemanha, Benelux e USA. O Plano de Ação é constituído pelas seguintes 

ações: 

AÇÃO I - Campanhas de Marketing Online; 

AÇÃO II - Presença em Certames Internacionais e Outros Eventos; 

AÇÃO III - Campanhas de Promoção dos Produtos Turísticos do Alentejo; 

AÇÃO IV - Produção e Difusão de Conteúdos;  

AÇÃO V - Apresentação do Destino e dos Produtos; 

AÇÃO VI - Monitorização e Disseminação dos Resultados; 

AÇÃO VII - Gestão e Acompanhamento da Candidatura. 

A estratégia subjacente à presente candidatura assenta na necessidade de dar resposta 

aos seguintes fatores críticos de competitividade do destino Alentejo, designadamente: 

1. Necessidade de aumentar a notoriedade do destino/marca Alentejo e dos seus 

Produtos e sub produtos turísticos; 

2. Necessidade de adequação da promoção às motivações dos turistas;  

3. Necessidade de aumentar as oportunidades comerciais para as empresas do setor 

turístico;  

4. Combater o aumento da sazonalidade; 
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5. Necessidade de reforçar o desenvolvimento do mercado externo por forma a 

contrariar a dependência do mercado interno. 

Desta forma pretende-se alcançar um conjunto de metas, designadamente:  

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

ocupação e consequentemente aumentar os rendimentos do setor;  

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

seu interesse pelo mesmo e facilitar a decisão de compra;  

 Adequar a promoção às motivações dos turistas; 

 Alcançar um posicionamento adequado no mercado, consistente com a 

estratégia de desenvolvimento turístico do Alentejo e do País;  

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

promoção e consolidar a notoriedade da mesma; - Divulgar o destino e os seus 

produtos e sub produtos turísticos (com o objetivo de captar potenciais 

investidores para projetos ligados ao turismo, à hotelaria e a outros sectores 

económicos); 

 Promover o destino junto e através de líderes de opinião estrangeiros; 

 

2 – PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

CULTURAIS DE ÉVORA E DO ALENTEJO 

 

A operação consiste na criação de uma identidade cultural de Évora e do Alentejo, 

estabilizada do ponto de vista de destino cultural por excelência e do reconhecimento 

internacional do posicionamento desse destino assente na oferta efetiva de 

equipamentos e recursos culturais, contribuindo para uma visibilidade internacional 

acrescida das PME dos setores económicos relevantes e, consequentemente potenciar 

os seus esforços de internacionalização.  

O sub plano Promoção e Internacionalização dos Equipamentos e Recursos Culturais de 

Évora e do Alentejo pretende, através do aumento da visibilidade e notoriedade dos 

equipamentos e recursos culturais da Região, criar condições indutoras e facilitadoras 

do esforço de internacionalização das PME sedeadas na região do Alentejo em geral, e 

em particular dos setores Criativo e Cultural e do Turismo.  
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O projeto foi desenhado para um horizonte temporal de 24 meses e desenvolve-se em 

torno de várias ações centradas na dimensão cultural de equipamentos e recursos. O 

projeto aplica os meses iniciais na quantificação dos equipamentos e recursos culturais 

existentes, na avaliação da sua dimensão económica e potencial de internacionalização, 

na identificação das oportunidades de posicionamento estratégico existentes, pontos 

estes que serão compilados no Estudo sobre o Valor Económico e do Potencial de 

Internacionalização do Sector Cultural e Criativo de Évora e da Região do Alentejo, que 

permitirá ainda definir um referencial de aferição e monitorização dos progressos 

alcançados ao longo do projeto em termos qualitativos e quantitativos.  

O projeto aloca ainda o mesmo período temporal ao desenho de um Plano de 

Comunicação e Imagem (C&I) que confira a Évora e ao Alentejo uma identidade visual 

representativa da sua dimensão eminentemente cultural/ patrimonial, orientada para o 

mercado externo. Esta identidade será alvo de desdobramento em vários suportes 

comunicacionais impressos e digitais. 

Estas duas ações iniciais - Estudo e Plano de C&I  - permitirão apurar o foco das missões 

empresariais, das missões inversas e das missões de transfer de conhecimento definidas 

no âmbito do Plano de Promoção, que corresponde à terceira ação do projeto.  

Este Plano tocará vários domínios económicos, consequência inevitável da 

transversalidade do alvo deste projeto (equipamentos e recursos culturais). Assim, por 

um lado, serão empreendidas ações que nos permitam alcançar diretamente uma maior 

notoriedade turística para o património edificado e os equipamentos culturais de Évora 

e do Alentejo. Por outro lado, serão levadas a cabo iniciativas de âmbito internacional 

com agentes económicos diretamente atuantes sobre estes recursos e equipamentos 

culturais (tais como artesãos, mediadores culturais, fornecedores de novas tecnologias 

aplicadas ao património cultural, empresas de conservação e restauro, empresas de 

animação turística focadas no Touring cultural, entre outros). Finalmente, no âmbito do 

Plano de Promoção, será ainda contemplada uma dimensão de transferência de 

conhecimento aplicado aos equipamentos e recursos culturais, gestão patrimonial, 

educação cultural e artística, projetos culturais, intervenção urbana, permitindo aos 

agentes económicos atuantes neste domínio partilhar, apreender e reforçar as suas 

competências, assim como a especialização de Évora e do Alentejo nesta área específica. 
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Estamos em crer que as três principais ações do sub plano Promoção e 

Internacionalização dos equipamentos e recursos culturais de Évora e do Alentejo, a 

saber, Estudo sobre o Valor Económico e do Potencial de Internacionalização do Setor 

Criativo e Cultural de Évora e do Alentejo, Plano de Comunicação & Imagem e Plano de 

Promoção, permitirão o reforço da capacidade competitiva e da cadeia de valor dos 

sectores Cultural e Criativo e do Turismo, tendo como âncora os equipamentos e os 

recursos culturais da Região, contribuindo para a notoriedade internacional da Região 

neste domínio e para a perceção, por parte dos mercados externos, da qualidade 

intrínseca dos bens e serviços concebidos e produzidos no campo da cultura e do 

património cultural em concreto. 

O projeto a empreender é de natureza coletiva, abrangente e não discriminatória, 

respondendo aos desafios que se colocam aos agentes económicos da Região, em 

particular aos agentes dos setores Cultural e Criativo e do Turismo, no momento 

presente, capaz de induzir um contexto facilitador das suas dinâmicas de 

internacionalização, num horizonte de curto e médio prazo.  

De salientar ainda que o projeto encerra em si mesmo ações que garantem uma ampla 

divulgação das ações a empreender, a disponibilização livre e universal da informação e 

ferramentas produzidas, sem benefício particular para qualquer entidade. 

Contudo, e em complemento, será concretizado um Plano de Disseminação de 

Resultados que procurará, também, galvanizar os agentes económicos e outros players 

relevantes em torno da futura candidatura de Évora ao estatuto de Capital Europeia da 

Cultura.  

A implementação da operação tem como objetivo estratégico, contribuir para a 

internacionalização dos equipamentos e recursos culturais de Évora e do Alentejo 

através dos seguintes objetivos operacionais: 

Ação 1: capacitar a estratégia de elementos quantitativos sólidos, apontar a mercados 

externos com mais acuidade e permitir a monitorização das ações empreendidas e dos 

seus resultados futuros.  

Ação 2: criar a identidade visual representativa da dimensão eminentemente cultural/ 

patrimonial de Évora e da região do Alentejo orientada para o mercado externo e criar 

formas de comunicação que, elas próprias, confiram notoriedade ao destino e aos 

agentes nele atuantes. 
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Ação 3: criar uma linha de atuação comum entre agentes públicos e privados atuantes 

no domínio das SCC, no campo internacional, contribuir para o reconhecimento 

internacional do posicionamento e da oferta de recursos e equipamentos culturais de 

Évora e da região e induzir uma dinâmica internacional de longo prazo dos agentes 

atuantes no domínio do SCC e do ST em Évora e na região.  

Ação 4: contribuir para a notoriedade do destino e para o reconhecimento internacional 

do posicionamento e da oferta de equipamentos desportivos e de turismo de natureza 

da região e induzir uma dinâmica internacional de longo prazo dos agentes atuantes no 

domínio do Touring Cultural e Paisagístico na região. 

A prossecução destes objetivos operacionais deve contribuir para alcançar os objetivos 

específicos: potenciar o sucesso da internacionalização das PME, aumentar o 

conhecimento sobre os mercados, aumentar o reconhecimento internacional coletivo 

de bens e serviços produzidos em Portugal. 

No turismo e lazer, a região Alentejo dispõe de excecionais condições ambientais e 

patrimoniais que podem alavancar ofertas turísticas diferenciadas, nas vertentes da 

fruição da natureza, cultura, gastronomia, produções tradicionais, saúde e bem-estar. 

As recentes dinâmicas evidenciam a existência de boas perspetivas de acolhimento das 

novas tendências do turismo, diretamente relacionadas com as sensações e vivências 

únicas e inesquecíveis, evolução importante também para as dinâmicas e 

complementaridades relacionadas com as atividades agroalimentares, a restauração, o 

comércio e o artesanato. 

Existe já um reconhecimento internacional do destino turístico “Alentejo” sustentado 

na diversificação da oferta turística do Alentejo (integração de novos e diferenciadores 

atrativos), comprovado na evolução recente do número de dormidas de turistas 

provenientes do estrangeiro.  

A estratégia aponta para atuações que visem o reforço da promoção turística da Região 

dirigida aos mercados que reconheçam o valor dos atributos do destino, alinhada com 

a segmentação da procura, no sentido de a dotar de um novo posicionamento nos 

mercados internacionais, alicerçado nos conceitos de promoção dirigida e integrada.  

Nesta área, a marca “Património da Humanidade” assume uma expressão fundamental 

como ferramenta de promoção da Região e o projeto ganha uma reforçada dinâmica ao 
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contribuir para a afirmação de Évora enquanto líder de uma futura candidatura ao 

estatuto de Capital Europeia da Cultura em 2022.  

O posicionamento e afirmação da Região como destino reconhecido é francamente 

favorável para a implementação do projeto, uma vez que as ações previstas terão um 

contributo importante para o aumento dos fluxos e o prolongamento da estada de 

turistas a partir de uma proposta de valor baseada na experiência e na relação com o 

património, bem como no incremento da notoriedade e da fruição dos equipamentos 

culturais e desportivos regionais, com respostas diferenciadas para segmentos de 

mercado específicos e capazes de acrescentar valor a outros produtos turístico do 

destino Alentejo. 

 

3 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO POTENCIAL DE RECURSOS NATURAIS DO ALENTEJO E 

DO SUDOESTE ALENTEJANO PARA TURISMO ATIVO 

 

Este sub plano visa a promoção da Rota Vicentina como promotor de turismo ativo no 

Sudoeste Alentejano, apostando em 3 novas ofertas: Trail Running, Turismo Acessível e 

Turismo Cultural. Trata-se da utilização mais diversificada de um recurso já existente, 

apostando em nichos com necessidades específicas e um enorme potencial de 

crescimento internacional, procurando a valorização turística e económica dos recursos 

endógenos e enquadra-se integralmente nos seguintes objetivos:  

- A Promoção internacional da Rota Vicentina enquanto equipamento e recursos 

associado à região: 

Mais do que um equipamento e um recurso inquestionável para a região, a Rota 

Vicentina é hoje um dos produtos turísticos mais vendáveis do Alentejo, tendo em 4 

anos desde o seu lançamento oficial, conquistado o mercado e a mobilização das 

empresas locais, das instituições e da população. A sua promoção internacional é um 

investimento tão incontornável quanto é garantido o seu retorno, na medida da sua 

qualidade e respetiva perceção pelos mercados.  

Se, ao longo destes primeiros 4 anos, muito foi feito em termos de alcance internacional, 

uma ação dirigida especificamente à promoção externa do potencial turístico da Rota 

Vicentina, apostando em novos formatos e mercados, será extremamente benéfica para 
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um crescente alcance do projeto, quer em termos sócio económicos para a região, quer 

em termos de efeito multiplicador para o turismo do Alentejo.  

- Prospeção, conhecimento e acesso a novos mercados:  

O produto turístico representado pela Rota Vicentina corresponde a uma forte 

motivação dos turistas dos mercados já trabalhados, sendo estes os que melhor 

representam o mais consistente potencial da Rota Vicentina e da Operação proposta. 

Destacam-se assim a Alemanha, Benelux, UK, França, América e Escandinávia;  

- Novos nichos que utilizam o mesmo equipamento, para além do walking, criando valor 

acrescentado e explorando novos modelos, nomeadamente:  

 Trail Running 

 Turismo Acessível off road  

 Turismo Cultural 

- Será feito um estudo de caracterização quantitativa e qualitativa do utilizador da Rota 

Vicentina, que permitirá uma campanha de comunicação mais assertiva e eficaz, que 

ficará ao dispor do Alentejo e do país, através das acções de disseminação previstas. 

Concretamente, o projecto prevê o investimento nas seguintes intervenções:  

a) Criatividade, Plano de Comunicação e Conteúdos Promocionais: 

Desenvolvimento de um racional comunicacional, incluindo um Plano de Comunicação 

e conteúdos promocionais ajustados ao âmbito específico desta Operação, 

nomeadamente no que diz respeito a: nova fase de desenvolvimento e maturidade do 

projecto, novas facetas do projecto que lhe acrescentam valor, novas ofertas turísticas 

associadas, dirigidas a novos públicos e novas motivações e necessidades.  

b) Publicidade Online e Offline - Aquisição de espaço de publicidade em publicações 

especializadas, online e offline, partindo das referências e linha de actuação resultantes 

do Plano de Comunicação. 

c) App Mobile - Desenvolvimento de uma aplicação mobile destinada aos utilizadores 

dos vários componentes desta Operação. 

De salientar o contributo desta ferramenta para a monitorização do desempenho do 

projecto no futuro, desenho do perfil dos utilizadores e suas preferências e 

comportamento, etc.  

d) Organização e Produção de Workshops Internacionais: Compreende a organização de 

workshops internacionais com duas vertentes principais: nos países de origem dos 
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mercados alvo e na Região, dirigido aos mais interessantes potenciais parceiros de 

promoção e venda (jornalistas e operadores turísticos) previamente identificados.  

e) Apresentações RV: no que respeita à componente de apresentação da RV nos 

workshops referidos na alínea d). 

f) Promoção Específica de cada Elemento; 

i) Walkink: sendo este um produto já com algum grau de maturação, pretende-se 

conceber um vídeo promocional genérico e 2 mini-vídeos sub-temáticos, dedicados à 

especificidade da oferta do sudoeste alentejano e dos seus recursos endógenos. Estes 

novos suportes deverão servir de base ao um melhor posicionamento nas redes sociais 

e na web de forma mais abrangente. 

ii) Turismo Cultural: desenvolvimento de 6-8 produtos de índole cultural que sirvam de 

complemento à oferta de caminhada e de actividades de natureza mais desportivas, 

usando como temas os recursos endógenos, como a cortiça, a pesca, o medronho ou a 

música. 

iii)Turismo Acessível: promoção específica da utilização dos trilhos por utentes com 

necessidades especiais. 

iv) Trail Running: Promoção específica da utilização dos trilhos por utentes com interesse 

na corrida (trail running), numa lógica de estância de treino disponível todo o ano. 

g) Envolvimento das Empresas 

Será feita uma abordagem no terreno com as empresas da região, partindo de reuniões 

in loco e trabalhando o potencial do projecto e da operação, no sentido de identificar 

pontos fortes e fracos da empresa, identificar oportunidades e ameaças para a empresa 

e trabalhar aspetos a coordenar com outras empresas da rede ou com a própria Rota 

Vicentina, no sentido de potenciar ao máximo os valores disponíveis na oferta local e os 

produtos a ser trabalhados nesta Operação.  

h)Monitorização, Estudo De Mercado e Disseminação dos Resultados: para 

conhecimento dos mercados e avaliação dos resultados da Operação. Estudo do 

mercado da Rota Vicentina nos vários segmentos propostos nesta Operação (walking, 

turismo cultural, turismo acessível e trail running) e do impacto sócio económico na 

região, associado ao seu modelo de gestão particular, que possa servir de não só de base 

a uma reflexão estratégica das opções de investimento da RV mas também de outras 

regiões do país que estejam ou venham a estar em processos de investimento análogos. 
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Propõe-se a realização de um estudo composto por dois componentes principais: 

Avaliação da Utilização e Impacto Socio Económico da Rota Vicentina e Estudo 

etnográfico aplicado à marca e negócio Rota Vicentina Perfil e Experiência do 

consumidor final. 

Com a implementação desta Operação, e nomeadamente com o investimento na 

melhoria e diversificação da oferta do território através da Rota Vicentina e serviços 

associados por um lado e a Promoção Internacional do Recurso Rota Vicentina por 

outro, a região do Sudoeste do Alentejo comunidade, empresas, autarquias, população 

em geral - estará munida de mais e melhores argumentos para atrair residentes, 

visitantes, investimentos e atividades geradoras de emprego e coesão social.  

Através da valorização económica dos recursos endógenos da região (associados ao seu 

Património Natural e Cultural) e da sua articulação com a oferta turística e os agentes 

locais a Promoção da Identidade do Sudoeste do Alentejo será o Pilar para a criação e 

consolidação de diversas vantagens competitivas para toda a região e que resultarão: 

 Do Reforço do trabalho em Rede entre as empresas sediadas na região; 

 Do Reforço do trabalho em rede com as comunidades locais; 

 Da adaptação da oferta turística a novos nichos de mercado; 

 Da adaptação dos seus serviços a novos mercados internacionais;  

 Do aumento da qualidade da sua oferta; 

 Do acesso a novos produtos turísticos estruturados no quadro do Turismo 

Cultural; 

 Do aumento das exportações da região, associadas ao turismo e em particular 

ao turismo ativo e de natureza, de forma totalmente acessível e transversal aos 

vários agentes turísticos e económicos da região. 

 

4 – ALENTEJO/RIBATEJO 4.0 

 

Como já demos conta, iremos ser copromotores com a ERT do sub plano em título, que 

pretende fortalecer a presença online do Destino através de um novo paradigma de 

marketing corporativo e institucional (uma plataforma de gestão de clientes – CRM, uma 

presença multiplataforma organizada nas redes sociais). 
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Vai isto ao encontro da orientação estratégica de criar um ecossistema digital entre o 

TP, ARPT e ERT, assumindo uma visão única da presença digital, através de uma gestão 

articulada e partilhada da experiência digital do turista com Portugal. 

O projeto pretende desenvolver e concretizar uma nova abordagem à digitalização da 

promoção turística Alentejo/Ribatejo, na ótica antes apresentada e que envolva a 

conceção de novas plataformas, maior agressividade no marketing digital, visando a 

otimização da presença do Destino na Internet e exploração das ferramentas de 

marketing direto, quer através do online, quer do mobile. 

Algumas das suas atividades serão trabalhadas no âmbito mais alargado do projeto 

“Programa de Desenvolvimento da Marca Alentejo”. 

Principais Atividades a desenvolver em 2017: 

 Desenvolvimento de dois novos sites, com um CRM (Customer Relationship 

Management) associado; 

 Melhoria das plataformas online com cariz oficial - incluindo ao nível da 

customização gráfica (Facebook, twitter, Youtube, Instagram) e respetiva 

integração numa abordagem multiplataforma e coerente; 

 Desenvolvimento de um programa de social media sustentado na gestão 

integrada da presença do Alentejo e do Ribatejo nas Redes Sociais; 

 Reforço da exposição digital dos destinos Alentejo e Ribatejo, através da 

aplicação de ferramentas de Search Engine Optimization; 

 Desenvolvimento do processo de Online Reputation Management (ORM) – 

agregação de menções e análise quantitativa / qualitativa da reputação da marca 

e de concorrentes; 

 Monitorização da Reputação do Alentejo e Ribatejo em Tripadvisor, outros sites 

de recomendações/partilha e Bookings. 

Comos antes também demos conta, esta referência visa, nesta fase, garantir a 

necessária inscrição orçamental da dotação necessária à realização da contrapartida 

nacional para candidatura a apresentar à medida 6.3. 
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5 – GO2MÉRTOLA 

 

O sub plano “GO2MÉRTOLA” apresenta um conjunto de ações de estruturação e 

promoção turística do Produto Touring Cultural e Paisagístico e de produtos de nicho 

turístico no âmbito do Turismo de Natureza, com elevado potencial de implantação no 

mercado externo e cuja base assenta na premissa da salvaguarda e valorização turística 

dos ativos naturais, geomorfológicos, paisagísticos e histórico-culturais em presença no 

território mais a sul do Alentejo.  

Apesar de se focar neste território, os produtos e sub-produtos identificados são 

trabalhados numa lógica territorial alargada por forma a ganhar escala e integrar as 

estratégias de operacionalização e promoção das entidades regionais de tutela do setor 

do turismo. 

As ações inscritas neste sub plano materializam a articulação entre os níveis local, 

regional e nacional, prosseguindo assim as linhas de orientação definidas para 2017 e 

colocando em especial evidência o birdwatching, walking e astroturismo. 

 

6 – PORTUGAL – AN OUTDOOR DESTINATION 

 

Procurando dar uma outra consistência ao desenvolvimento de ações integrando as 

outras ARPT’s e aproveitando a possibilidade de obter financiamento do SIAC para um 

plano de ação conjunto, consideramos aqui uma linha de intervenção própria que se 

insere no “Ativo Diferenciador” da ET 2027, ligando natureza e turismo ativo. Por 

imperativo imposto pelo Aviso, apenas os destinos do Porto e Norte de Portugal, Centro 

de Portugal e Alentejo poderão beneficiar de um eventual financiamento, mas a 

intenção assumida por esta parceria é de que todo o plano de ação abranja a totalidade 

dos destinos regionais. 

 

1 - Breve enquadramento do projeto: Apoio às micro, pequenas e médias empresas 

registadas no RNAAT como promovendo atividades de turismo de ar livre, em todas as 

suas declinações, nos destinos do Porto e Norte de Portugal, Centro de Portugal e 

Alentejo na internacionalização dos seus produtos, sobretudo em mercados que até 

aqui não têm sido alvo de planos de intervenção continuados e nos quais o potencial 
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que a oferta dos agentes de animação e de certas tipologias de alojamento, como o TR 

e TH, não é conhecido, bem como permitir o aumento do conhecimento sobre a 

adequabilidade dessa oferta às motivações dos potencias turistas aí residentes, levando-

os a adequar melhor a oferta às caraterísticas da procura, contribuindo assim para a 

entrada e afirmação da sua competitividade em mercados como a Escandinávia, Suíça, 

Irlanda e outros, na razão direta das oportunidades identificadas . 

2 - Objetivos gerais do projeto: 

- Aumentar o conhecimento por parte das micro, pequenas e médias empresas que são 

Agentes de Animação Turística e unidades de TR e TH relativamente às dinâmicas de 

mercados internacionais, até agora fora do seu campo de visão; 

- Adequar a oferta desses agentes económicos à especificidade da motivação dos 

potenciais clientes de cada um desses mercados;  

- Aumentar a notoriedade das suas ofertas e, consequentemente, das suas 

oportunidades de negócio junto de clientes estrangeiros; 

- Reforçar a ligação entre as atividades de animação turística e outras atividades 

económicas caraterísticas do conjunto dos destinos envolvidos; 

- Ajudar a combater o efeitos da sazonalidade da procura, através da captação de mais 

clientes com motivações relacionadas com múltiplas atividades de ar livre nas suas 

diferentes declinações; 

- Divulgar as atividades de ar livre como uma rede de complementaridades, envolvendo 

desde os desportos náuticos, às atividades em terra e no ar, seja de uma dimensão hard 

ou mais soft, cuja prática ocorre de especial forma em diferentes épocas do ano; 

- Contribuir para a estabilização do emprego no sector da animação turística e no do 

alojamento turístico, em resultado da dispersão da oferta ao longo do ano; 

- Reforço do trabalho em rede entre os destinos e as empresas neles localizadas. 

3 - Objetivos específicos do projeto: 
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- Aumento das vendas dos Agentes de Animação Turística junto do mercado externo e, 

por decorrência, dos alojamentos turísticos, nomeadamente no TR e TH; 

- Afirmar Portugal como “An Outdoor Destination” em mercados onde é notório o 

desconhecimento sobre este tipo de oferta existente em Portugal e particularmente nos 

três destinos, não obstante a apetência que por eles revelam; 

- Assegurar o desenvolvimento de ações de promoção e venda nesses mercados; 

- Afirmar o turismo de ar livre como uma das mais valias do “Ativo Diferenciador” da ET 

2027;  

- Sensibilização dos agentes locais para a necessidade da melhoria e certificação das 

infraestruturas propicias ao desenvolvimento de atividades de turismo de ar livre; 

- A dinamização do empreendedorismo; 

- Fomentar as situações de cross-selling entre os destinos, assim como a venda de 

produtos que cruzam pelo menos dois dos destinos; 

- Aproveitar as sinergias com outras fileiras produtivas no aumentar da notoriedade da 

marca Portugal. 

4 - Resultados esperados: 

- Aumento da procura nas três destinos associada às atividades turísticas de ar livre, a 

conseguir mediante o alargamento da oferta de atividades pelas diferentes épocas do 

ano, da diversificação do leque de opções à disposição do cliente, da construção de 

oferta combinada entre atividades e entre territórios;; 

- Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

- Acesso mais fácil à informação sobre os produtos dos Agentes de Animação;  

- Melhoria do conhecimento por parte das PME’s sobre novos mercados e sobre as 

formas mais adequadas de aí colocarem os seus produtos; 

- Melhoria do trabalho em rede; 
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5 – Plano de Ação: 

Ação 1: Mapeamento e Guia de Oferta 

A partir do RNAAT, elaborar o mapeamento das atividades de turismo de ar livre 

propostas pelas empresas e elaborar, por tipologias de atividade, guias de oferta dos 

três destinos, considerados como um território continuo, algo até agora inexistente e 

que irá permitir apresentar produtos turísticos extremamente diversificados e de 

grande valor acrescentado. 

A partir deste trabalho, proceder à edição de mapas e guias de oferta para distribuição 

nos mercados esternos aos consumidores finais e operadores especializados, dando o 

devido relevo às atividades que mais se distingam pela sua inovação, diferenciação e 

capacidade de gerar valor.  

Ação 2: Presença nos principais fóruns 

Aproveitando os levantamentos feitos pelas equipas do Turismo de Portugal nos 

mercados, assegurar a presença dos três destinos nos principais fóruns de divulgação e 

comercialização dos produtos de turismo de ar livre, com os seguintes objetivos: 

1 – Proceder ao estudo de cada mercado e à avaliação da adequação da oferta das 

empresas às motivações especificas dos consumidores de cada mercado; 

2 – Contatar com a tour operação e, através dela, proceder á prospeção de novas 

oportunidades em cada mercado; 

3 – Procurar o estabelecimento de parcerias mercado a mercado; 

4 – Identificar as abordagens mais convenientes em novos mercados, que revelem 

especial apetência pelo turismo de ar livre; 

5 – Aumento das vendas das empresas. 

Ação 3: Avaliação de resultados 

Proceder à avaliação de resultados através do seguintes indicadores: 
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1 – Assegurar a participação nas ações a desenvolver de um mínimo de 5% dos Agentes 

de Animação existentes no somatório dos destinos; 

2 - Crescimento do número de dormidas de estrangeiros entre as fases pré projeto e pós 

projeto em (percentagem definida nas linhas de orientação para cada um dos destinos) 

em 14% no Porto e Norte de Portugal, em 9% no Centro de Portugal e em 10% no 

Alentejo. 

Ação 4: Disseminação de resultados 

Realização de 3 seminários por destino para divulgação por todo o trade regional dos 

resultados alcançados, sendo o 1º para apresentação de resultados de progresso ao fim 

dos primeiros 12 meses, o segundo de progresso aos 18 meses e o terceiro para 

apresentação dos resultados finais. 

 

7 – CONSÓRCIO CIMAA – INICIATIVA PROVERE INMOTION – ALENTEJO, TURISMO E 

SUSTENTABILIDADE 

 

Este sub plano visa o desenvolvimento de ações de promoção internacional 

direcionadas aos produtos de nicho do Alto Alentejo, como sejam os associados ao 

Parque Natural da Serra de São Mamede e restantes áreas protegidas (Turismo de 

Natureza - walking, Cycling, Birding, Horse Riding, desportos aquáticos), Termalismo, 

Gastronomia e Vinhos e Circuitos Turísticos, Religiosos e Culturais - Touring Cultural e 

Paisagístico, pretendendo-se com ele:  

 Fomentar o aumento da atividade das PME's da fileira do turismo;  

 Diminuição da sazonalidade;  

 Crescimento dos mercados externos nas dormidas da hotelaria, turismo rural, 

alojamento local e parques de campismo;  

 Crescimento do consumo de serviços turísticos relacionados com a estadia de 

hóspedes estrangeiros, nomeadamente na restauração e animação turística;  

 Crescimento do RevPar. 

Tendo presente que há recursos que apenas estão presentes no Alto Alentejo e outros 

com especial relevância nesta sub-região, de que são exemplo os já referidos, bem como 
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a valorização da identidade local nas suas diferentes manifestações, o legado cultural 

judaico, o megalitismo, as rotas do contrabando, os castelos de fronteira e outras 

manifestações culturais específicas do território abrangido, entendemos que a 

promoção internacional desses recursos é merecedora de uma abordagem 

especializada .   

Quer-se assim contribuir para o incremento da atividade e internacionalização das 

PME's da fileira do turismo no Alto Alentejo e das que com ela se relacionam, como é o 

caso da agroindústria e das industrias da cultura, assegurando a transversalidade dos 

impactes económicos nas comunidades locais. Com este contributo reforçar-se-á a 

dinâmica comum a todos os projetos âncora no que concerne à revitalização económica 

e demográfica do território a partir de recursos que aqui assumem uma expressão de 

maior relevância. 

Com o projeto pretende-se garantir uma maior visibilidade internacional e, 

consequentemente, um incremento da dimensão transacional nos mercados externos 

dos recursos endógenos, com a apropriação pelas comunidades locais dos proveitos 

gerados. 

Principais ações abrangidas pelo sub plano: 

 Prospeção e participação em feiras e certames de nicho;  

 Roadshows e apresentações específicas nos mercados;  

 Campanhas em meios de nicho;  

 Press trips;  

 Fam trips. 

Vamos desta forma destacar a dimensão turística dos produtos de nicho da sub-região 

Alto Alentejo. Para além do portfolio de produtos que se constituem já enquanto ativos 

transacionáveis, que importa levar ao conhecimento do consumidor estrangeiro, bem 

como da operação turística internacional, pretende-se também que este sub plano seja 

a alavanca dos produtos endógenos que serão trabalhados através dos restantes 

projetos âncora e complementares integrados na estratégia Provere Inmotion 2020, no 

que à promoção turística internacional diz respeito. 

Como metas, assume-se para este sub plano o aumento do valor das exportações no 

volume de negócios das PME localizadas no território abrangido em 15% por via do 

aumento do número de hóspedes e dormidas de estrangeiros. 
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8 – ESTRUTURA 

 

Pese embora se reconhecer o exponencial aumento de trabalho gerado pela carga 

burocrática que o prosseguimento dos sub planos, diga-se “candidaturas”, origina, não 

está, de momento, a Agência em condições de proceder ao reforço da sua estrutura, 

como seria desejável. 

Caso se consigam superar os constrangimentos financeiros que presentemente se 

vivem, conseguindo um aumento de receita, nomeadamente da resultante de serviços 

prestados ou do valor da quotização, conseguido pela adesão de mais associados, sejam 

estes empresas ou entidades públicas, como os municípios, então iremos sugerir ao 

Órgão competente o reforço da estrutura. 
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IV – 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 contemplará as 

seguintes fontes de financiamento: 

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

b) Contribuições financeiras da Entidades Regional 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 da ERT e 4 € de investimento do Turismo de Portugal IP. 

3. 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, por financiamentos comunitários 

e os resultantes da prestação de serviços aos associados. 

4. Também a contrapartida nacional obrigatória para as candidaturas apresentadas, 

seja na qualidade de promotor, ou de copromotor, irão ser asseguradas por 

receitas próprias resultantes da quotização e da prestação de serviços. 

5. 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 Contratualização 

Instrumento Promocional  

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

                        

11 Espanha                    

     Canais Online  10 000,00 x  x  x  x  

     Ações com Imprensa 30 000,00 x  x  x  x  

    Ações com Agentes do Sector  30 000,00 x  x  x  x  

     Feiras (FITUR)  15 000,00 x           

     SUB-TOTAL  85 000,00             

                       

12 França                    

     Canais Online  10 000,00 x  x  x  x  

     Ações com Imprensa 8 000,00 x  x  x  x  

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

     SUB-TOTAL  82 000,00             

                

13 Reino Unido                    

     Canais Online  5 000,00 x  x  x  x  

     Acções com Imprensa  10 000,00 x  x  x  x  

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

     Feiras (WTM)  12 500,00          x  

     SUB-TOTAL  62 500,00             

                

14 Brasil                   

     Canais Online  10 000,00 x  x  x  x  

     Ações com Imprensa  15 000,00 x  x  x  x  

     Ações com Agentes do Sector  15 000,00 x  x  x  x  

    Feiras (ABAV e Travelweek)  25 000,00     x    

     SUB-TOTAL  65 000,00             

                

15 Holanda / Bélgica                   

     Canais Online  10 000,00 x  x  x  x  

     Acções com Imprensa  10 000,00 x  x  x  x  

     Acções com Agentes do Sector  27 500,00 x  x  x  x  

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

27 500,00 x     x     

     SUB-TOTAL  75 000,00             

                

16 Alemanha                    

     Canais Online  5 000,00 x  x  x  x  

     Ações com Imprensa  10 000,00 x  x  x  x  

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

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

     SUB-TOTAL  67 500,00             

                

17 EUA                   

     Acções com Imprensa  7 500,00 x  x  x  x  

     Acções com Agentes do Sector  7 500,00 x  x  x  x  

     SUB-TOTAL  15 000,00             
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18 Escandinávia                   

     Acções com Imprensa  7 500,00 x  x  x  x  

     Acções com Agentes do Sector  7 500,00 x  x  x  x  

     SUB-TOTAL  15 000,00             

                

19 
Outros mercados / 
Multimercados 

                  

    Canais Online  10 000,00 x  x  x  x  

     Acções com Imprensa  16 323,00 x  x  x  x  

     Acções com Agentes do Sector  15 000,00 x  x  x  x  

      SUB-TOTAL  41 323,00             

                

    TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO 508 323,00         

                 

2 
Planos de 
Comercialização e Venda  

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

      TOTAL PCV's 254 161,50             

                        

      TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO e PCV's 762 484,50             

        

3  SIAC - Alentejo 2020  
Diferenciar e fortalecer a competitividade do 

Alentejo como um destino turístico 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

31 Multimercados Campanhas de marketing Online 34 593,75 x x x    

32 Multimercados 
Presença em Certames Internacionais e Outros 
Eventos 

18 450,00 x x x   

33 Multimercados 
Apresentação e Promoção dos Destinos e dos 
Produtos 

207 562,50 x x x   

                

      TOTAL 260 606,25             

        

4  SIAC - Alentejo 2020  
Promoção e internacionalização dos equipamentos 

e recursos culturais de Évora e do Alentejo 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

41 França 
Presença no evento internacional  - Salon du 
Patrimoine, Paris, França  

28 290,00 x  x  x  x  

42 França 
Campanha de Comunicação & Publicidade (online e 
offline) 

40 590,00 x  x  x  x  

43 Espanha 
Campanha de Comunicação & Publicidade (online e 
offline) 

27 060,00 x  x  x  x  

                        

      TOTAL 95 940,00             

        

5 SIAC - Alentejo 2020 Internacionalização do Potencial dos Recursos 
Naturais do Alentejo e do Sudoeste Alentejano 

para o Turismo Activo 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

51 Multimercados Publicidade Online / Offline 11 931,00 x  x  x  x  

52 Multimercados Organização de Workshops 16 947,00 x  x  x  x  

                        

      TOTAL POCI - FEDER 28 878,00             
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6 SEUR - Alentejo 2020  
Programa de Desenvolvimento das Marcas Alentejo 

e Ribatejo 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

61 Multimercados Portal de turismo 28 837,35 x  x  x  x  

                        

      TOTAL 28 837,35             

        

7 SEUR - Alentejo 2020  

GOTOMÉRTOLA! 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

71 Multimercados 
Promoção Externa dos produtos birdwtaching, 
pedestrianismo e astro turismo 

17 189,25 x  x  x  x  

                        

      TOTAL 17 189,25             

        

8 SIAC - Alentejo 2020  

Portugal - An Outdoor Destination 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

81 Multimercados 
Promoção Externa integrada dos produtos de 
Turismo de Natureza (Alentejo, Centro e Porto e 
Norte) 

83 333,33 x  x  x  x  

                        

      TOTAL 83 333,33             

        

9  SIAC - Alentejo 2020  
Promoção Turística Internacional dos Produtos de 

Nicho do Alto Alentejo 

   
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

Mercado  Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

91 Multimercados 
Ações de promoção internacional direcionadas aos 
produtos de nicho do Alto Alentejo 

94 993,57 x  x  x  x  

                        

      TOTAL 94 993,57             

        

10 Estrutura  Estrutura      
Calendarização 

(Trim.)  

Cod
.  

    Euros  
1º
T  

2º
T  

3º
T  

4º
T  

                       

101    Instalações  7 200,00 x  x  x  x  

102    Consumos Correntes  1 400,00 x  x  x  x  

103    Vencimentos e Encargos  186 467,88 x  x  x  x  

                        

      TOTAL ESTRUTURA  195 067,88             

        
    TOTAL 1 567 330,13         
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 Receita 

  

  
Turismo de 

Portugal 
ERT 

Empresas 
(investimento 

privado) 

SIAC - 
Alentejo 

2020 

SEUR - Alentejo 
2020 

Quotas e 
prestações 

de serviços / 
Autofinancia

mento 

TOTAL  

Cod
.  

Projeto / Componente               

1 
Contratualização da Promoção 
Externa 

508 323,00             508 323,00 

2 
Planos de Comercialização e 
Vendas 

  127 080,75 127 080,75         254 161,50 

3 
Diferenciar e fortalecer a 
competitividade do Alentejo como 
um destino turístico 

       221 515,31   39 090,94 260 606,25 

4 
Promoção e internacionalização 
dos equipamentos e recursos 
culturais de Évora e do Alentejo 

      81 549,00   14 391,00 95 940,00 

5 

Internacionalização do Potencial 
dos Recursos Naturais do Alentejo 
e do Sudoeste Alentejano para o 
Turismo Activo 

      24 546,30   4 331,70 28 878,00 

6 
Programa de Desenvolvimento das 
Marcas Alentejo e Ribatejo 

        24 511,75 4 325,60 28 837,35 

7 GOTOMÉRTOLA!         14 610,86 2 578,39 17 189,25 

8 Portugal - An Outdoor Destination       70 833,33   12 500,00 83 333,33 

9 
Promoção Turística Internacional 
dos Produtos de Nicho do Alto 
Alentejo 

      80 744,53   14 249,04 94 993,57 

10 Estrutura   62 919,25   71 624,44   60 524,19 195 067,88 

   TOTAL  508 323,00 190 000,00 127 080,75 550 812,91  39 122,61 151 990,86 1 567 330,13 

 


