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I – ENQUADRAMENTO E INTERVENÇÃO POR MERCADOS

a) Introdução

Por ausência de profundas mutações no enquadramento genérico dos mercados
internacionais ou desvio das tendências identificadas aquando da elaboração do Plano
2017 e por indicação do próprio Turismo de Portugal, prosseguimos no Plano de
Promoção e Comercialização Alentejo 2018 as mesmas linhas de orientação que nos
foram comunicadas em Julho de 2016.
Como referência maior este documento terá a “Estratégia Turismo 2027”, prosseguindo
os objetivos e estratégias aí definidas e assumindo-se como instrumento para a sua
concretização.
Partimos igualmente para este exercício assumindo que não haverá alterações nos
planos institucional e organizacional no que à promoção externa diz respeito,
mantendo-se o modelo, o financiamento, os objetivos e a estratégia, assim como a
estreita interligação com a Entidade Regional de Turismo.
Pela sua dimensão plurianual, muitos dos subplanos considerados para 2017
continuarão ativos em 2018, com a exceção do subplano “Diferenciar e Fortalecer o
Alentejo Enquanto Destino Turístico”, financiado pelo FEDER/SIAC, cuja vigência se
conclui em 2017.
Reportamo-nos em concreto às candidaturas aprovadas no âmbito de diferentes Avisos,
que aqui serão apresentadas sob a forma de subplanos, nas quais esta Agência assume
o estatuto de promotora, como se verifica na candidatura já aprovada pelo COMPETE
do PORTUGAL 2020, sob a designação de Projeto Conjunto Internacionalização do
Alentejo, ou de copromotora no quadro de diversas parcerias, nomeadamente o
subplano “Promoção e Internacionalização dos Equipamentos e Recursos Culturais de
Évora e do Alentejo” , com a ERT, o subplano Internacionalização do Potencial dos
Recursos Naturais do Alentejo e do Sudoeste Alentejano para o Turismo Ativo”, com
a Rota Vicentina, o subplano Internacionalização do Turismo Rural do Alentejo, com a
Associação Heranças do Alentejo, o subplano“GO2MÉRTOLA”, em parceria com a C.
Municipal de Mértola e ADPM e Plano de Desenvolvimento da Marca Alentejo,
igualmente em parceria com a ERT, tendo sido estes dois últimos aprovados no âmbito
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da medida 6.2 do PO SEUR e ainda Portugal – An Outdoor Destination, fruto da parceria
estabelecida entre as ARPT’s do Porto e Norte de Portugal, Centro de Portugal e Alentejo
e que materializa uma das mais importantes linhas de orientação da ET 2020, que é a da
cooperação entre as diferentes ARPT’s. A este propósito e ainda que fora de qualquer
candidatura, devemos sublinhar a excelente articulação que se tem verificado com a
ARPT do Algarve, bem como a existência de um plano de acordos pontuais com as
restantes para o desenvolvimento de ações especificas.
Espera-se que até final do ano em curso o trabalho que vem sendo desenvolvido entre
os destinos Alentejo, Centro de Portugal e Extremadura (Espanha), tendo em vista a
promoção de produtos transversais, como os locais e bens classificados como
Património da Humanidade, em mercados de long haul, culmine com a apresentação de
candidatura conjunta e transnacional a fundos geridos diretamente pela Comissão
Europeia, ou a algumas medidas do INTERREG.
Ainda quanto à tentativa de conseguir financiamentos complementares para a
promoção deste destino devemos referir que aguardamos que seja publicado, a todo o
tempo, novo AVISO SIAC, ao qual se sugere a apresentação de um novo sub plano, a designar
por Promoção Turística Internacional dos Produtos de Nicho do Alto Alentejo, considerado
como projeto estruturante no quadro do PROVERE INMOTION, que a CIMAA submeteu ao
Alentejo 2020 e que mereceu aprovação.

Ainda que o peso do Alentejo no quadro da atividade turística nacional seja de expressão
muito modesta, importa ter presente o seu significado na economia regional, onde
ombreia com as atividades agrícolas, agroindustriais, pecuárias e florestais, atividades
associadas à exploração de recursos geológicos e minerais (pirites, mármores, águas,
granitos, entre outros), em termos de contribuição para o PIB e VAB regional.
Em 2016 os empreendimentos turísticos contribuíram para a economia regional com
proveitos na casa dos 110.895.000 €. No primeiro semestre do ano em curso o aumento
dos proveitos tem conhecido uma expressão ainda mais vincada do que nos anos
anteriores, situando-se agora 19,4% acima do período homólogo do ano anterior.
Esse aumento tem sido conseguido sobretudo graças ao mercado nacional, que
representou, em 2016, 65,8% da atividade dos empreendimentos turísticos, enquanto
os mercados externos foram nesse ano 34,2%.
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No primeiro semestre deste ano é de sublinhar a manutenção da tendência de
crescimento de todos os indicadores, tendo-se acentuado o crescimento do mercado
internacional, que representa agora 35,7%, recenseando-se um crescimento de
dormidas de nacionais de 7,7%, de 14,6% de estrangeiros e de 19,4% nos proveitos
globais dos empreendimentos turísticos (sem TR, TH e AL).
Assim, tendo em conta este enquadramento, a distribuição do investimento vertida
neste Plano de Promoção e Comercialização Alentejo 2018 corresponde a uma matriz
de prioridades que reconhecemos nos mercados e que aqui se plasma segundo a sua
expressão no território.
b) Mercados

No uso da faculdade que nos é concedida para poder adaptar a nossa intervenção às
nossas especificidades, o presente plano prevê que em 2018 sejam introduzidas ligeiras
alterações quanto aos mercados de aposta e de intervenção seletiva, conferindo maior
importância ao Mercado da China, que no primeiro trimestre de 2016 passou a ocupar
o 7º lugar na hierarquia dos mercados mais importantes para este destino, em
detrimento da Escandinávia, que será um dos focos de um dos subplanos.
De igual sorte e graças ao conhecimento adquirido com a execução do projeto
“Diferenciar e Fortalecer o Alentejo Enquanto Destino Turístico”, o trabalho a
desenvolver em cada um encontra-se ainda mais focado, procurando uma mais
interessante relação entre o investimento e os resultados alcançados, bem como o
reforço da intervenção online.
Verificam-se mudanças de estratégia, de acordo com a Estratégia Turismo 2027, as
recomendações das equipas do Turismo de Portugal e os comportamentos dos
mercados, e que se traduz, em certos casos, numa crescente utilização dos meios de
promoção e comercialização online.

A – Mercados Estratégicos:
a) Espanha;
b) França;
c) Reino Unido;
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d) Brasil;
e) BENELUX;
f) Alemanha.

B – Mercados de Aposta:
a) EUA;
b) China.

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

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, até porque alguns dos subplanos os consideram de especial forma,
nomeadamente Escandinávia, Irlanda, Suíça e Itália, sendo que as ações aí a desenvolver
se encontram descritas nos subplanos, mas também para enquadrar outras, na sua
grande maioria ações de promoção inversa sugeridas pelas Equipa de Turismo nos
mercados e alguns associados, bem como ações destinadas simultaneamente a vários
mercados.

Para melhor compreensão desta distribuição, apresentamos uma informação sucinta
sobre a atividade dos empreendimentos turísticos, desde o ano de constituição da
Agência e o ano de 2016, completada pela informação relativa ao primeiro quadrimestre
de 2017.
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Quadro 1
Dormidas 2004-2016 (Sem TR, TH, AL, PC e PJ)
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Quadro 2
Evolução 2004-16 Dormidas estrangeiros (Sem TR, TH, AL, PC e PJ)
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Quadro 3
2016 – Dormidas principais mercados
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Quadro 4
2017 – 1º Semestre – Dormidas principais mercados
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Pese embora não integrar a série que temos tomado como referência, dada a escassa
expressão que o caraterizava, o mercado da China tem vindo a assumir uma importância
crescente, tendo encerrado o 1º trimestre com um total de 3.600 noites, revelando um
crescimento de 25,6% face ao período homólogo de 2016 e ocupando, no trimestre, a
7ª posição na hierarquia dos mercados mais importantes para o destino.
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c) Resumo Intervenção por mercado

Ainda que detalhemos mais adiante a intervenção em cada mercado, bem como a
necessária fundamentação, como primeira abordagem e de forma resumida,
apresentamos os quadros síntese, mercado por mercado, mas sem subplanos:
1. Espanha
O mercado espanhol é, tradicional e historicamente, o mais forte no Alentejo. Esta
importância, especialmente no que a dormidas na Hotelaria diz respeito, vem
devidamente reconhecida neste Plano com um reforço nas ações e nos instrumentos de
promoção. Mantém-se a aposta na presença online, prosseguindo a estratégia iniciada
em 2015.
Uma vez que se trata de um mercado fortemente desintermediado, é contemplada
realização de ações que visam impactar o público final. Estas ações poderão passar, por
exemplo, por iniciativas em centros comerciais de forma a dar a conhecer o destino
Alentejo.
QUADRO 5
RESUMO AÇÕES ESPANHA
INSTRUMENTO PROMOCIONAL

CALENDARIZAÇÃO
TRIMESTRES

CANAIS ONLINE:
Presença permanente nas redes sociais e em blogs selecionados,
incluindo investimento publicitário
ACÇÕES COM IMPRENSA:
1 a 2 apresentações do Alentejo à imprensa (com temas específicos,
como o calendário dos festivais);
Apoio a tertúlia de bloggers;
Press trips;
Produção de conteúdos
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Investimento em publicidade online para melhorar o
posicionamento do destino nas principais OTA’s;
Prosseguir o trabalho com os nichos do cycling e surf;
Prosseguir as parcerias com as OTA’s My Way, Logitravel, Travel Tool
e Rumbo.
FEIRAS:
Participação na FITUR e em feiras de nicho, como previsto nos
diferentes subplanos.
Pop-up Alentejo destinado ao público final
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2. França
O mercado francês tem vindo, ano após ano, a crescer em termos de importância,
não só a nível nacional como na própria região do Alentejo. O aumento do número
de turistas e a diversificação das suas motivações implicam um investimento de
forma a reforçar a presença do destino junto de operadores online.
É também colocado como objetivo o estabelecimento de novas parcerias comerciais,
com grupistas que trabalham com Comités de Empresas e com grandes cadeias de
distribuição, assim como a intensificação de visitas de imprensa para familiarização
com o destino.

QUADRO 6
RESUMO AÇÕES FRANÇA

INSTRUMENTO PROMOCIONAL

CALENDARIZAÇÃO
TRIMESTRES

CANAIS ONLINE:
Presença permanente nas redes sociais e em blogs selecionados,
com investimento publicitário
ACÇÕES COM IMPRENSA:
Apresentações Alentejo;
Press Trips;
Produção de conteúdos para meios generalistas e de nicho;
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Investir no reforço da presença do destino nos operadores online ,
como Voyages Privé (OTA) e o portal Easy Voyages;
Contribuir para a criação de novas operações com, por exemplo,
Heliades, Voyamar-Marietton, Vérdié e Karavel Grup (continuação);
Construção de parcerias com as grandes cadeias de distribuição
(Leclerc Voyages e Carrefour Voyages) e Comités de empresas.
Organização de fam trips.
FEIRAS:
Participação na TOP RESA e SPL (incluído em subplano)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Brasil
Relativamente ao Brasil mantém-se a estratégia prosseguida nos últimos anos, no
que respeita ao online, com reforço nos meios de promoção e comunicação.
Uma das novidades neste mercado será a aposta no B2C, com a presença do Alentejo
num evento (Feirão) direcionado ao consumidor final, promovido por um operador
turístico.
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Mantém-se a aposta na capacitação de agentes e operadores turísticos para o
destino, bem como a realização de viagens de imprensa e de influenciadores digitais.
QUADRO 7
RESUMO AÇÕES BRASIL

INSTRUMENTO PROMOCIONAL

CALENDARIZAÇÃO
TRIMESTRES

CANAIS ONLINE:
Presença permanente nas redes sociais, incluindo investimento
publicitário;
Ampliação do turismodoalentejo.com.br;
Manutenção de Blog.
ACÇÕES COM IMPRENSA:
Eventos de apresentações Alentejo à imprensa;
Organização de press trips;
Produção de conteúdos sobre o destino.
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Eventos de apresentação do Alentejo a TO’s e OTA’s selecionados;
Presença no Feirão Flytour;
Realização de sessões de capacitação;
Campanhas On Line com TO’s;
Realização de fam trips.
FEIRAS:
Participação na ABAV e ILTM América (incluída em sub plano)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Alemanha
Neste mercado mantém-se a aposta na promoção de produtos de nicho, levando a
operação turística a dedicar-lhes uma maior atenção, bem como a tipologias de
alojamento mais especificas, de onde se destacam as diferentes formas de TR,
segmento do alojamento onde a Alemanha é destacadamente o mercado externo
mais importante, em valores que chegam a ser superiores ao dobro dos mercados
que se lhe seguem.
Para além disso reforça-se a organização de workshops de capacitação com as redes
de distribuição de diferentes operadores turísticos, organizando séries de 3 a 4
sessões consecutivas em cidades de segunda e terceira linha, normalmente menos
solicitadas para ações desta natureza por parte de outros destinos, que fiquem
dentro da catechment area de aeroportos com ligações diretas a Portugal.
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Especial atenção será dada à promoção do calendário de eventos do Alentejo,
nomeadamente no que concerne aos grandes festivais de música clássica.

QUADRO 8
RESUMO AÇÕES ALEMANHA

INSTRUMENTO PROMOCIONAL

CALENDARIZAÇÃO
TRIMESTRES

CANAIS ONLINE:
Presença nas redes sociais, incluindo investimento publicitário.
ACÇÕES COM IMPRENSA:
Apresentações sobre produtos de nicho do Alentejo a prescritores
selecionados e com temas específicos, com recurso a meios
especializados em determinados produtos e a imprensa regional.
Apresentação calendário de eventos (Festivais).
Realização de press trips
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Realização de campanhas online com TO’s especializados em
Portugal/Alentejo;
Organização de sessões de capacitação com TO’s com programas
Alentejo, dirigidas às respetivas redes de distribuição;
Colaboração com TO’s aquando da sua presença em certames ou
eventos B2C;
Fam trips.
FEIRAS:
Participação nas feiras ITB e, no quadro de subplanos, em certames
de nicho ou destinados ao consumidor final.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. USA
O mercado norte-americano tem vindo, ano após a ano, a registar crescimentos
assinaláveis, posicionando-se como um dos principais emissores ao nível das
dormidas no destino, distinguindo-se não só pelo volume bruto de dormidas que
representa, como pela percentagem de aumento que anualmente se constata e
ainda pelo facto de uma parte muito significativa destes clientes virem integrados
em programas que cruzam atividades com o melhor alojamento.
Graças à melhoria das acessibilidades, fruto das novas rotas criadas entre os USA e
Lisboa, novas oportunidades se desenham sendo imperativo garantir uma maior
visibilidade do Alentejo junto dos potenciais turistas, pelo que importa apostar na
realização de viagens de imprensa como forma de criar apetência pelo Alentejo.
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A par, importa igualmente posicionar melhor este destino nos canais de venda e para
isso introduz-se neste plano o patrocínio a reuniões/jantares de Capítulos da ASTA
(Associação Americana de Agentes de Viagens), bem como a presença em eventual
road show que o Turismo de Portugal venha a promover.

QUADRO 9
RESUMO AÇÕES USA

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;
Organização de press trips.
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Roadshow com empresas (no âmbito de subplano);
Patrocinar as reuniões/jantares de 3 ou 4 Capítulos da ASTA
- American Society of Travel Agents
Fam trips.
FEIRAS:

X

X

X

X

X

X

6. Reino Unido

Como primeiro aspeto a destacar, procurar-se-á capitalizar em 2018 com o
investimento feito na realização da Convenção Anual da AITO para o Alentejo,
procurando-se que o aumento de notoriedade junto do trade Inglês que se deslocou
ao Alentejo se converta num aumento substancial de reservas a serem efetuadas.
Pretendemos também intensificar a presença do destino nos diferentes canais de
venda, com a multiplicação de iniciativas ao nível de campanhas com OTA’s e de TO’s
tradicionais, garantindo assim a sequência à intervenção desenvolvida em 2017 em
parceria com AITO, ABTA e BRIGHT, dando continuidade às ações de capacitação
realizadas fora da grande Londres.
Mais uma vez a realização de fam trips vai ser uma constante e ao nível de press trips
vai-se procurar focar a gastronomia e vinhos, o turismo em família activo e de
natureza.
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Destaque para a aposta no Holiday World Dublin, uma iniciativa organizada pela
Associação de Agentes de Viagens da Irlanda, e que se destina não só ao trade como
ao púbico final.

QUADRO 10
RESUMO AÇÕES REINO UNIDO

INSTRUMENTO PROMOCIONAL

CALENDARIZAÇÃO
TRIMESTRES

CANAIS ONLINE:
Presença permanente nas redes sociais e em blogs selecionados,
com investimento publicitário.
ACÇÕES COM IMPRENSA:
Apresentações Alentejo a prescritores selecionados e com temas
específicos;
Organização de press trips;
Produção de conteúdos.
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Lançamento de campanhas online conjuntas visando o reforço das
vendas de 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;
Participacão em sessões de capacitação promovidas por ABTA, AITO
e BRIGHT;
Realização de fam trips.
FEIRAS:
Holiday World Dublin
Presença no WTM e em certames de nicho (incluído em sub plano)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. BENELUX

Sugere-se para o mercado do Benelux uma redução de investimento, condizente
com a dinâmica que tem vindo a revelar, a conseguir com a otimização e
concentração das intervenções promocionais para que conheçam custos de
expressão mais contida.
Como novidade há a referir a campanha online direcionada a funcionários das
instituições europeias, bem como ações de RP na Comissão Europeia associadas ao
Dia Europeu do Turismo.
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Noutro domínio, o roadshow para TO’s de capacitação do Alentejo em colaboração
com a EurAm e Travel Counselors deverá estender-se às quatro regiões: Bruxelas,
Valónia, Flandres e Holanda.
QUADRO 11
RESUMO AÇÕES BENELUX

INSTRUMENTO PROMOCIONAL

CALENDARIZAÇÃO
TRIMESTRES

CANAIS ONLINE:
Presença nas redes sociais e em blogs selecionados, com
investimento publicitário.
Campanha orientada especificamente para funcionários das
Instituições Europeias;
ACÇÕES COM IMPRENSA:
Apresentações Alentejo à imprensa;
Organização de 3 viagens de imprensa de grupo e todas as
individuais que se revelarem possíveis para todo o BENELUX;
Produção de conteúdos sobre o destino;
Ação de Comunicação e Relações Públicas na Comissão Europeia
associada ao Dia Europeu do Turismo;
Realização do Embassy Festival.
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Campanhas online para melhorar o posicionamento do destino nos
principais TO’s e OTA’s;
Realização de ações de capacitação com vários TO’s e as suas redes
de distribuição;
Realização de ações de capacitação em colaboração com EURAM e
Travel Counselors Supplier Event, em Bruxelas, Valónia, Holanda e
Flandres;
Realização de 4 fam trips de grupo, com TO’s de todo o BENELUX.
FEIRAS:
Participação nas feiras Vakantiebeurs e, no âmbito de diferentes
subplanos, nas de nicho, como 50+ Beurs e Fiets En Wandelbeurs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. China
O mercado chinês, a par do norte-americano, é considerado como de aposta, tendo
ocupado o sétimo lugar na hierarquia dos mercados internacionais mais importantes
para o Alentejo na viragem do 1º trimestre do ano de 2017.
Programam-se assim para 2018 viagens de familiarização ao destino dirigidas a
agentes de viagens e jornalistas.
Destaca-se ainda a presença na ITB China, em Shangai.
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QUADRO 12
RESUMO AÇÕES CHINA

INSTRUMENTO PROMOCIONAL

CALENDARIZAÇÃO
TRIMESTRES

CANAIS ONLINE:
ACÇÕES COM IMPRENSA:
Realização de, pelo menos, uma press trip (em articulação com
outros destinos regionais).
ACÇÕES COM AGENTES DO SECTOR:
Organização de 2 fam trips (em articulação com outros destinos
regionais).
FEIRAS:
Presença na ITB China (Shangai).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d) MOTIVAÇÕES, PRODUTOS E METAS
i. Motivações:
Tal como em 2017, as ações a desenvolver resultam do trabalho de pesquisa feito no
âmbito do projeto “Diferenciar e Fortalecer o Alentejo Enquanto Destino Turístico”
desenvolvido em 2016/17 e que permitiu não só identificar as principais motivações do
potenciais turistas mercado a mercado, os produtos de melhor conveniência para cada
um dos grupos alvo identificados, bem como os canais preferenciais para levar até eles
o conhecimento do Alentejo
A esse conhecimento acresce o histórico do comportamento de cada mercado, agora
monitorizados mensalmente pelo serviço do Turismo de Portugal “Travel BI”, que
primam pela qualidade e oportunidade, tendo como única pecha a ausência de
divulgação de informação sobre o TR, TH e AL.
De importância que merece destaque tem sido o trabalho desenvolvido pela Entidade
Regional de Turismo nos campos da qualificação e certificação do destino e do apoio à
estruturação de novos produtos, cujos resultados são já evidentes na oferta das
empresas que aqui intervêm.
No cruzamento dessas fontes de informação, constata-se a centralidade de Évora e do
polígono que tem com vértices em Marvão, Elvas e Monsaraz, com uma forte
capacidade para captar e redistribuir por toda a região os fluxos turísticos.
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A par e em resultado do trabalho da ERT, do Turismo de Portugal, associações, Poder
Local e agentes económicos, está em crescimento a bom ritmo a oferta das atividades
de outdoor, com especial incidência no Walking, Cycling e no “Turismo do Mar”,
nomeadamente no surf e num turismo ativo litoral.
A tudo isto tem vindo a associar-se novas formas de fruição dos recursos e serviços do
Alentejo, no âmbito de estágios desportivos para algumas modalidades (futebol, remo
e canoagem), seja dos centros de alto rendimento (Rio Maior, Golegã, Troia),
aproveitamento de recursos naturais como a Serra de S. Mamede, as albufeiras do
Maranhão, Mina de S. Domingos e a foz do Mira.
Uma parte do orçamento da Agência está já cativo para o apoio a ações de MI que foram
candidatadas ao “Programa de Apoio à Captação e Realização de Congressos e Eventos
Corporativos e Associativos”, em situação de coinvestimento com o Turismo de
Portugal.

ii. Produtos
Numa dimensão transversal a todo o Alentejo, prosseguindo a ET 2027, 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.
Ainda que nos reportemos a produtos de nicho, devemos sublinhar que na sua
generalidade conhecem uma certa transversalidade face ao território, com
apontamentos de diversidade que valorizam cada produto.
Esses apontamentos de diversidade, como sejam o Surf em Comporta, Carvalhal, S.
Torpes, Malhão, Zambujeira e etc., o Walking ou o Cycling no Sudoeste Alentejano, na
zona de Alqueva, do vale do Guadiana ou na Serra de S. Mamede, o Birdwatching nos
Estuários do Tejo e Sado, Lagoas de Santo André e Sancha, Campo Branco e Vale do
Guadiana, acabam por transformar o destino num mosaico de opções muito variadas e
que quase garantem uma cobertura integral do território, pontificando uns em algumas
localizações e outros noutras.
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Na sequência do antes referido e tendo presente a capacidade já instalada nos polos de
Troia e Évora para acolher eventos e ações de MI, bem como a procura que
efetivamente já se regista, como o provam as candidaturas recebidas para Programa de
Apoio à Captação e Realização de Congressos e Eventos Corporativos e Associativos,
também a este produto deveremos dar uma atenção especial.

iii. Metas:
Ainda que olhemos para o Alentejo como um todo, devemos reconhecer existirem
especificidades no seu seio que condicionam a atividade dos empreendimentos
turísticos. Exemplo disso são os indicadores de oferta e procura em cada uma das NUT
III que integram a NUT II Alentejo, que nos revelam um período de atividade mais largo
em territórios interiores, nomeadamente na NUT III Alentejo Central, com uma
preocupante época baixa entre novembro e março, sendo esta bem mais dilatada em
parte da NUT III Alentejo Litoral, mais vocacionado que está para uma oferta de “Sol e
Mar” na sua dimensão mais tradicional.
Não obstante essas diferenças internas, julgamos ser de manter como metas principais
a diminuição da sazonalidade, o aumento do RevPar e o aumento de 10% no número de
noites de estrangeiros nos empreendimentos turísticos, sem TR, TH, Parques de
Campismo e Pousadas da Juventude.

II – PLANOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA

Tem sido entendimento da Direção que as normas que regulam os Planos de
Comercialização e Venda (PCV) devem conhecer as alterações que são ditadas pelo
reconhecimento de matérias que se encontram numa dimensão difusa no seu
articulado, procurando ano após ano conseguir que estas melhor se adaptem à
realidade dos projetos que as empresas, ou os agrupamentos de empresas nos
apresentam.
Nessa linha, sugerem-se as seguintes Normas para os PCV’s 2018:
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;
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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 2017 a ARPTA aceitará a apresentação de intenções de
PCV;
5. Caso as intenções recebidas no prazo suprarreferido 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
2018;
6. Só poderão apresentar candidaturas as empresas que sejam associadas, não sejam
sócios aliados e que não tenham qualquer tipo de dívidas vencidas perante esta
Agência, exceto se na conta corrente entre o associado e a Agência, nos saldos
reconhecidos, estes revelem créditos superiores a favor das empresas;
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 suprarreferidas;
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;
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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. O financiamento dos Planos de Comercialização e Venda das empresas é feito de
forma individual ou coletiva;
17. As quotas de uma empresa para a ARPT não se destinam a financiar eventuais
PCV’s que ela venha a celebrar com a ARPT;
18. O financiamento para os PCV é no máximo de igual montante ao das empresas, até
ao limite do plafond definido;
19. 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.
20. 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;
21. 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;
22. As empresas candidatas ficam obrigadas a apresentar relatórios de progresso
quando à execução do respetivo PCV, que devem 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. A não apresentação destes relatórios
determinará a exclusão do PCV.
23. Os PCV’s cuja execução à data de 30 de setembro não tenha atingido 25% do
investimento candidatado serão igualmente excluídos;
24. Os pagamentos só serão efetuados às empresas que não tenham qualquer tipo de
dívidas vencidas perante esta Agência, exceto se na conta corrente entre o
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associado e a Agência, nos saldos reconhecidos, estes revelem créditos superiores
a favor das empresas;
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III – SUB PLANOS
Como antes referido, o Plano de Promoção e Comercialização – Alentejo 2018 integra
um conjunto de subplanos, suportados por financiamentos comunitários, graças a
candidaturas já aprovadas, submetidas ou em preparação, nas quais o estatuto da
Agência é de promotor ou de copromotor, como de seguida demonstraremos.
1 - INTERNACIONALIZAÇÃO DO ALENTEJO – PLANO CONJUNTO 2017/2018

Por força da própria natureza do aviso de candidatura, este subplano é
fundamentalmente dirigido à PME’s aderentes (22 à data de apresentação da
candidatura – dezembro 2016) e considera investimentos, durante 24 meses, em ações
de internacionalização para que as empresas parceiras vejam reforçadas as suas
exportações, assim como seja reforçada a visibilidade do destino turístico e da marca
Alentejo nos mercados de maior importância.
Serão assim considerados os mercados de Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda,
Bélgica e França, e mais sete, por proposta direta das empresas parceiras: Brasil,
Escandinávia (Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega), EUA e Marrocos.
O plano de ação considera de especial forma ações de prospeção, campanhas de
publicidade/marketing online e offline, iniciativas de trade marketing, missões
empresariais e Sales Blitz, feiras e workshops.
Este subplano considera, para os 24 meses de execução, um investimento de 462.893,69
euros, representando as despesas distribuíveis (ações conjuntas) cerca de 85% deste
valor.

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
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acrescida das PME dos setores económicos relevantes e, consequentemente potenciar
os seus esforços de internacionalização.
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, 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.
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 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
contribuir para a afirmação de Évora enquanto líder de uma futura candidatura ao
estatuto de Capital Europeia da Cultura em 2022.
No âmbito deste subplano encontra-se sob responsabilidade da Agência assegurar a
presença no certame AR&PA 2018 (Valladolid), bem como o desenvolvimento de uma
campanha publicitária offline e Espanha e França.

3 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO POTENCIAL DE RECURSOS NATURAIS DO ALENTEJO E
DO SUDOESTE ALENTEJANO PARA TURISMO ATIVO

Este subplano 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.
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Neste sub plano o envolvimento da Agência implica a organização e produção de
workshops internacionais e o desenvolvimento de campanhas publicitárias on e offline.

4 – INTERNACIONALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL ALENTEJANO

O Alentejo é, pela sua identidade territorial, inequivocamente, um destino de excelência
de turismo rural, o que é reconhecido até nos instrumentos regionais de gestão do
território, com forte potencial para atrair diferentes segmentos da procura dos
mercados internacionais, necessitando para tal de prosseguir uma estratégica
especifica.
O produto Turismo Rural requer uma complexa oferta de equipamentos de alojamento,
serviços de restauração e de Enoturismo, facilidade de transporte e uma articulação de
atividades e experiências que satisfaçam as necessidades e requisitos do grupo-alvo, as
quais são construídas a partir da organização e promoção dos recursos existentes no
território.
É nesta combinação de recursos e equipamentos que se situa o sub plano
“Internacionalização do Turismo Rural Alentejano”, no qual o alojamento turístico em
meio rural adquire especial relevância, nomeadamente os empreendimentos de TR,
considerando a existência de mais de 4 centenas de unidades em funcionamento.
Este é um sub plano que visa melhorar a capacidade de intervenção das PME’s do TR,
através da definição e execução de ações conjuntas de internacionalização,
aproveitando o potencial da internet como canal de inspiração, para a promoção e
venda dos ativos, equipamentos e recursos de base rural, completada com ações offline
e ações de capacitação das empresas para a internacionalização.
Acargo da Agência fica o envolvimento nas ações de capacitação, bem como tudo o que
respeita ao desenvolvimento de campanhas offline.

5 – PORTUGAL – AN OUTDOOR DESTINATION

Depois de um processo de análise da candidatura algo conturbado, que levou a uma
aprovação condicionada do projeto “Portugal An Outdoor Destination”, à consequente
apresentação de alegações contrárias e a posterior aprovação plena da candidatura pelo
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COMPETE, estamos na presente data a dar início ao respetivo plano de ação, seguindo
um calendário necessariamente reajustado.
Recordamos que este projeto, candidatado em 2016, se destina a facultar 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 a internacionalização dos seus produtos nos
mercados Escandinavos (apenas Dinamarca, Noruega e Suécia, por serem os que são
servidos por ligação aérea non stop), Irlanda, Suíça e Áustria, uma vez que nestes e por
ausência de trabalho sistemático, o potencial que a oferta dos agentes de animação e
de certas tipologias de alojamento, como o TR e TH, não é conhecido.
Em simultâneo, deve contribuir para que as empresa melhor adequem a oferta à
especificidade da motivação dos potenciais clientes de cada um desses mercados, para
aumentar a notoriedade das suas ofertas e, consequentemente, das suas
oportunidades, procurando assim o captar de novos fluxos de procura que incidam em
épocas de menor atividade, bem como para cimentar o trabalho em rede entre
empresas e entre os destinos.
Para a concretização de tais objetivos o plano de ação contempla o mapeamento das
atividades de turismo de ar livre propostas pelas empresas e elaborar guia de oferta dos
três destinos, considerados como um território continuo, para distribuição nos
mercados externos aos consumidores finais e operadores especializados, em fóruns
sugeridos pelas equipas do Turismo de Portugal nos mercados.
A presença em tais fóruns permitirá igualmente estudar, em cada mercado, a adequação
da oferta das empresas às motivações especificas dos consumidores, bem como,
proceder à prospeção de novas oportunidades em cada mercado e procurar o
estabelecimento de parcerias.

6 – CONSÓRCIO CIMAA – INICIATIVA PROVERE INMOTION – ALENTEJO, TURISMO E
SUSTENTABILIDADE

Este subplano visa o desenvolvimento de ações de promoção internacional direcionadas
aos produtos de nicho do Alto Alentejo, numa ótica de integração e complementaridade
com a sua incidência em todo o destino.
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Acresce sublinhar que há recursos que estão mais presentes no Alto Alentejo, de que
são exemplo o legado cultural judaico, o megalitismo, as rotas do contrabando, os
castelos de fronteira e outras manifestações culturais específicas de que é um bom
exemplo o FIMM do território abrangido, contribuindo a sua promoção internacional
para uma maior notoriedade de todo o destino.
Tal como demos conta nas metas a que nos propomos atingir, pretende-se que este
subplano tenha uma incidência mais focada num território atualmente mais marcado
pela sazonalidade, pelo rendimento de expressão contida das empresas da fileira do
turismo e menor presença do mercado externo.
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, mediante a contratação nos principais mercados de serviços especializados na
produção e disseminação de conteúdos, organização de apresentações, roadshows,
workshops e ações de promoção inversa, nomeadamente fam e press trips.

7 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MARCA ALENTEJO

A Agência é copromotora com a ERT do subplano em título, que pretende fortalecer a
presença online do Destino, prosseguindo a 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 da promoção
turística do destino, na ótica antes apresentada e que envolve 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.
De forma partilhada será feita a completa reformulação do site visitalentejo, que
passará a funcionar como a grande plataforma de disseminação de conteúdos do
destino, em estreita articulação com o visitportugal e com outros sites especializados
em determinados produtos, desenvolvidos pelo Turismo de Portugal.
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8 – GO2MÉRTOLA

O subplano “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 subprodutos 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 subplano materializam a articulação entre os níveis local,
regional e nacional, prosseguindo assim as linhas de orientação que aqui se definem e
colocando em especial evidência o birdwatching, walking e astroturismo.
O contributo da Agência neste subplano respeita à disseminação da documentação
produzida.
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7 – ESTRUTURA
O esforço despendido na captação de receita adicional para a promoção do Alentejo,
que nos leva a permanentemente estarmos em situação de “run an extra mile”, tem
implicações muito fortes no volume de trabalho que pesa sobre a equipa da Agência.
Pese embora a linha de orientação aprovada pela Direção, que aponta no sentido de
conseguir a adesão de um maior número de Municípios, que com as suas quotizações
contribuirão para o aumento da autonomia financeira da Agência, ter vindo a ser bemsucedida, sendo já 6 o número de Municípios associados, o aumento da receita daí
proveniente, a par dos demais associados, não é ainda suficiente para o reforço do
dispositivo.
Caso o prosseguimento da linha de orientação antes enunciada continue a evoluir,
contribuindo para superar os constrangimentos financeiros, então iremos sugerir ao
Órgão competente o reforço da estrutura.

27

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.

Os encargos de funcionamento, incluindo os custos com recursos humanos, serão
suportados por receitas próprias da Agência, por financiamentos comunitários e
os resultantes da prestação de serviços aos associados.

3.

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.

4.

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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Investimento:

1

Calendarização
(Trim.)

Contratualização
Instrumento Promocional

Cod.

Mercado

Euros

Subtotal

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

11 Espanha
Canais Online

30 000,00

x

x

x

x

Ações com Imprensa

30 000,00

x

x

x

x

Ações com Agentes do Sector

12 500,00

x

x

x

x

Feiras (FITUR e Certames Regionais)

20 000,00

x

2 000,00

x

15 000,00

x

x

x

x

Material Promocional
Publicidade
SUBTOTAL

x

109 500,00

12 França
Canais Online

50 000,00

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 (Top Resa)

10 000,00

Material Promocional

x

2 000,00

Publicidade

x

15 000,00
SUBTOTAL

x

x

x

x

107 000,00

13 Reino Unido
Canais Online

1 000,00

x

x

x

x

Ações com Imprensa

13 000,00

x

x

x

x

Ações com Agentes do Sector

30 000,00

x

x

x

x

Feiras (WTM)

12 500,00

Publicidade

10 000,00

x

x

x

x

SUBTOTAL

x
66 500,00

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

20 000,00

x

x

x

x

Feiras (ABAV e ILTM)

15 000,00

x

x

x

x

x

x

15 000,00

x

x

x

x

3 000,00

x

x

x

x

x

x

x

Publicidade

15 000,00
SUBTOTAL

75 000,00

15 Holanda / Bélgica
Canais Online
Ações com Imprensa
Ações com Agentes do Sector

5 000,00

x

Feiras (Vakantiebeurs, Fiets en Wandelbeurs)

20 000,00

x

Publicidade

10 000,00
SUBTOTAL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

53 000,00

16 Alemanha
Canais Online

1 000,00
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Ações com Imprensa

7 000,00

x

x

x

x

Ações com Agentes do Sector

11 000,00

x

x

x

x

Feiras (ITB, CMT, Tournatur)

19 500,00

x

Material Promocional

4 000,00

x

x

x

x

Publicidade

5 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 500,00

x

x

x

x

2 500,00

x

x

x

x

10 000,00

x

x

x

x

9 823,00

x

x

x

x

SUBTOTAL

x

47 500,00

17 EUA
Ações com Imprensa

3 500,00

Ações com Agentes do Sector

11 500,00
SUBTOTAL

15 000,00

18 China
Ações com Imprensa
Ações com Agentes do Sector
Feiras (ITB China)

10 000,00
SUBTOTAL

19

15 000,00

Outros mercados /
Multimercados
Ações com Imprensa
Ações com Agentes do Sector
SUBTOTAL
SUBTOTAL

2 Planos de Comercialização e
Venda
Cod.

19 823,00
508 323,00

Planos de Comercialização e Venda
Euros
PCV's

Subtotal

254 161,50

SUBTOTAL
TOTAL CONTRATUALIZAÇÃO e PCV's

3

POCI - Internacionalização
PME's

Cod. Mercado

Multimercados

Internacionalização do Alentejo - Plano Conjunto
PME's

Prospeção, campanhas de publicidade/marketing
online e offline, iniciativas de trade marketing,
missões empresariais e Sales Blitz, feiras e workshops

TOTAL

SIAC - Alentejo 2020

Cod. Mercado

x

x

x

x

254 161,50
254 161,50
Calendarização
(Trim.)
Euros

Subtotal

256 675,47

SUBTOTAL

4

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

x

x

x

x

256 675,47
256 675,47

Promoção e internacionalização dos equipamentos
e recursos culturais de Évora e do Alentejo

Euros

Subtotal

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

Espanha

Presença no evento internacional - AR&PA,
Valladolid, Espanha

15 375,00

x

x

x

x

França

Campanha de Comunicação & Publicidade (online e
offline)

40 590,00

x

x

x

x

Espanha

Campanha de Comunicação & Publicidade (online e
offline)

27 060,00

x

x

x

x

SUBTOTAL
TOTAL

83 025,00
83 025,00
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5 SIAC - Alentejo 2020
Cod. Mercado

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

Multimercados

Publicidade Online / Offline

Multimercados

Organização de Workshops

Calendarização
(Trim.)
Euros

Subtotal
9 700,00
16 428,00

SUBTOTAL

SIAC - Alentejo 2020

Internacionalização do Turismo Rural Alentejano
Euros
Promoção Externa do Produto Turismo Rural

Subtotal
27 060,00

SUBTOTAL

Euros
Promoção Externa integrada dos produtos de
Turismo de Natureza (Alentejo, Centro e Porto e
Norte)

Subtotal
72 612,34

Cod. Mercado
Multimercados

Promoção Turística Internacional dos Produtos de
Nicho do Alto Alentejo
Ações de promoção internacional direcionadas aos
produtos de nicho do Alto Alentejo
TOTAL

Euros

Subtotal

150 000,00

Euros
Portal de turismo

Subtotal

x

x

x

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT
x

x

x

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT
x

x

x

x

28 837,35

GOTOMÉRTOLA!
Euros
Promoção Externa dos produtos birdwtaching,
pedestrianismo e astro turismo

Subtotal
17 189,25

SUBTOTAL

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT
x

x

x

x

17 189,25

TOTAL

17 189,25

Captação de Congressos Internacionais

Cod. Mercado

Euros
Captação de Congressos Internacionais

Subtotal
5 000,00

SUBTOTAL
TOTAL

x

28 837,35

Cod. Mercado

Multimercados

x

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

x

28 837,35

TOTAL

11 Captação de Congressos

x

150 000,00

SUBTOTAL

Multimercados

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

x

Programa de Desenvolvimento da Marca Alentejo

10 SEUR - Alentejo 2020

x

150 000,00

Cod. Mercado
Multimercados

x

72 612,34

SUBTOTAL

9 SEUR - Alentejo 2020

x

72 612,34

TOTAL

SIAC - Alentejo 2020

x

x

Portugal - An Outdoor Destination

SUBTOTAL

8

x

27 060,00

Cod. Mercado
Multimercados

x

27 060,00

TOTAL

7 SIAC - Portugal 2020

x

26 128,00

Cod. Mercado
Multimercados

x
26 128,00

TOTAL POCI - FEDER

6

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

Calendarização
(Trim.)
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT
x

x

x

5 000,00
5 000,00
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x

12 Estrutura

Calendarização
(Trim.)

Estrutura

Cod.

Euros

Subtotal

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

Instalações

7 200,00

x

x

x

x

Consumos Correntes

1 400,00

x

x

x

x

186 467,88

x

x

x

x

Vencimentos e Encargos
SUBTOTAL
TOTAL ESTRUTURA
TOTAL

195 067,88
195 067,88
1 624 079,79

1 624 079,79
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Receita:
RECEITA 2018

Cod. Projeto / Componente

1

Contratualização da
Promoção Externa

2

Planos de Comercialização
e Vendas

ORIGEM

Turismo de
Portugal

ERT

Empresas
(investimento
privado)

SIAC Alentejo
2020

COMPETE
2020

SEUR Alentejo
2020

Quotas e
prestações de
serviços /
Autofinanciamento

508 323,00

TOTAL

508 323,00
127 080,75

Internacionalização do
3 Alentejo -Plano Conjunto
PME's

127 080,75

254 161,50

105 300,00

144 464,14

6 911,33

256 675,47

Promoção e
internacionalização dos
4 equipamentos e recursos
culturais de Évora e do
Alentejo

70 571,25

12 453,75

83 025,00

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

22 208,80

3 919,20

26 128,00

6

Internacionalização do
Turismo Rural Alentejano

23 001,00

4 059,00

27 060,00

7

Portugal - An Outdoor
Destination

61 720,49

10 891,85

72 612,34

127 500,00

22 500,00

150 000,00

24 511,75

4 325,60

28 837,35

14 610,86

2 578,39

17 189,25

1 250,00

5 000,00

74 795,59

195 067,88

143 684,71

1 624 079,79

Promoção Turística
Internacional dos
Produtos de Nicho do Alto
Alentejo
Programa de
Desenvolvimento das
9
Marcas Alentejo e
Ribatejo
8

10 GOTOMÉRTOLA!
11

Captação de Congressos
Internacionais

12 Estrutura
TOTAL

3 750,00
62 919,25
512 073,00 190 000,00

232 380,75

36 174,73

21 178,31

341 176,27

165 642,45

39 122,61

33

