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I – ENQUADRAMENTO
1. Introdução:

O Alentejo é um território em afirmação turística, representando não mais do que 1,7%
das dormidas totais de estrangeiros no total nacional, pelo que importa alavancar o seu
desenvolvimento. No período compreendido entre janeiro e setembro passados foi a
região que mais cresceu, em termos percentuais: +10,1% em hóspedes estrangeiros e
+7,2% nas dormidas que geraram, mas que, relativamente à estada média, ainda é baixa
(1,8 noites).
O TOP 5, constituído por Espanha, França, Brasil, Alemanha e EUA, representa 58% dos
estrangeiros na região e cresceu 7%, face ao período de janeiro a setembro de 2017.
A procura turística tem estado, em grande medida, relacionada com o touring. Évora,
Estremoz, Vila Viçosa e Elvas constituem vértices de um polígono que possui potencial
para reter hóspedes pela sua centralidade, mas a diversidade de oferta é a matriz da
região, com distintas ofertas complementares, como por exemplo a Serra de S. Mamede
(Castelo de Vide, Marvão e Portalegre), Monsaraz e o Alqueva, o litoral alentejano, o
Vale do Guadiana, ou a Lezíria do Tejo.
O desenvolvimento de produto relacionado com as atividades de natureza, como o
walking e o cycling, mas também as visitas às pequenas cidades e o património mundial,
a gastronomia e o enoturismo têm procura internacional e permitem disseminar fluxos
turísticos por toda a região.
O Alentejo apenas depende da operação turística internacional de pequena escala, pelo
que a prioridade de atuação deve recair nas 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. Também importará trabalhar os
circuitos internacionais de autocarros, biketours e integrar circuitos oriundos de Lisboa
e de Faro.
No seu conjunto, as atividades relacionadas com TO’s e OTA’s devem absorver pelo
menos 2/3 do orçamento da promoção contratada com o Turismo de Portugal.
Ainda haverá que destacar duas grandes rubricas do Plano, a saber: presença em feiras
internacionais e organização de fam e press trips. A organização de press trips é
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essencial, pela capacidade de gerar notoriedade e visibilidade para o Alentejo nos
mercados externos. Deverá ser incrementado o número de press trips, seja por via do
planeamento, seja aproveitando as oportunidades que surjam. Porém, deverão ser
privilegiados programas específicos para nichos de mercado de elevado valor e também
para programas que abranjam diferentes áreas da região. A seleção dos meios deverá
procurar a diversidade dos mercados de origem, mas privilegiar os mercados com maior
capacidade de crescimento para a região.
O presente plano fundamenta-se no novo modelo da contratualização, que é um
instrumento de política pública e visa contribuir para a definição de objetivos e
implementação da Estratégia Nacional de Turismo (ET 2027), garantir a coerência da
promoção regional/nacional e envolver as empresas privadas na promoção dos
territórios, sobretudo numa perspetiva comercial.
O Turismo de Portugal voltou a eleger a ARPT Alentejo como parceiro com o qual
contratualizou a sua competência de promoção externa, por ter entendido que esta
demonstra possuir competências técnicas, revela conhecer bem o território de
intervenção, tem recursos humanos com qualidade comprovada e integra empresas,
sendo conhecedora das suas estratégias e necessidades, assim como apresenta efetiva
representatividade empresarial, envolvendo os agentes privados de diferentes
tipologias e dimensões, com efetiva abrangência territorial e financiando e
desenvolvendo iniciativas de promoção de interesse comum ao nível regional e interregional.
Esse reconhecimento materializa-se num protocolo onde se definem as orientações
para a operacionalização do Plano Regional de Promoção Turística Externa e o modelo
de financiamento, partilhado entre entidades privadas e públicas, com a regra base: 1€
+ 1€ + 4€.
No caso do Alentejo corresponde a 883.323 € a contribuição do Turismo de Portugal,
220.830 € retirados do orçamento da Entidade Regional de Turismo, bem como 220.830
€ de investimento privado, o que perfaz, para o Plano Marca Alentejo 1.324.983 €.
No mesmo documento se determina que devem ser privilegiadas as ações que visem
garantir que Portugal seja um destino sustentável, nas dimensões económica, social e
ambiental, um turismo com mais valor (mais receitas); a distribuição das dormidas por
todo o território (coesão territorial) e por todo o ano (redução da sazonalidade),
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contribuindo para a satisfação dos residentes (distribuição de fluxos turísticos para
outras áreas), para a melhoria da acessibilidade ao país e para o aumento do volume de
negócio das empresas.
O novo modelo de contratualização é corporizado num Plano de Marketing Regional
composto por 3 tipologias de planos, cada um com ações elegíveis definidas e com
fontes de financiamento especificas, a saber:
•

Plano de Marca Alentejo:
Corresponde ao Plano de Promoção e Comercialização que vigorou no anterior
ciclo da contratualização, é elaborado com base nas orientações estratégicas
emanadas pelo Turismo de Portugal e objeto de concertação entre este e a ARPT
Alentejo.
Nele se inserem ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s,
publicidade, canais online, material promocional, ações com imprensa (inclui
press trips), ações com agentes do setor (inclui fam trips), participação em feiras,
workshops e roadshows e a contratação de assessorias de imprensa nos
mercados prioritários em coordenação com o Turismo de Portugal.
Também aqui se enquadram as ações que irão ter lugar ao abrigo de
candidaturas aprovadas pelo Alentejo 2020 e Portugal 2020, a que nos
reportaremos com detalhe mais adiante.

•

Planos de Comercialização e Venda:
Visam alavancar e alinhar a promoção externa das empresas com o Plano de
Marca Regional e deverão ter uma forte componente de venda com objetivos
pré-definidos.
Serão privilegiados PCV´s conjuntos, em detrimento do financiamento direto a
ações de promoção externa de cada empresa, não sendo elegíveis despesas
relacionadas com a participação em ações integradas no Plano de Marca e nos
Planos de Produto e Mercado.
Os PCV’s das diferentes ARPT’s serão regulamentados a partir de um referencial
comum a todas.

4

•

Planos de Produto e Mercado:
Planos de promoção conjuntos que visam uma atuação concertada dos agentes
públicos e privados a respeito de um produto ou mercado. Podem ser planos
conjuntos de empresas de uma única região ou de mais que uma região.
Visam fomentar a afirmação de produtos que promovam a competitividade da
oferta nacional e regional, criando sinergias entre empresas ou regiões, a criação
de projetos que contribuam para a atenuação da sazonalidade, para o
incremento da coesão territorial (intra e inter-regiões) e para uma atuação
concertada nos mercados externos, impliquem o envolvimento das empresas
nas estratégias de promoção dos destinos, favoreçam o trabalho em rede,
privilegiando projetos conjuntos que concorram para potenciar os resultados
das ações de comercialização e venda em que as empresas participem.
Nos Planos de Produto e Mercado são elegíveis, desde que não incluídas no
Plano de Marca Regional, ações com operadores turísticos, publicidade, material
promocional, ações com Imprensa (inclui press trips), ações com agentes do
setor (inclui fam trips), participação em feiras, workshops e roadshows, não
sendo elegíveis planos individuais das empresas.
Estes planos poderão conhecer duas tipologias, com modelos de financiamento
distintos:
Tipologia 1: Projetos com 1 região e um conjunto de empresas, destinados a
mercados ou produtos, que contribuam para a atenuação da sazonalidade, o
aumento de receita e para a coesão territorial/desconcentração dos polos de
atração: Investimento Plano: 33% TdP + 33% ERT + 33% Privados
Tipologia 2: Projetos com mais que 1 região e um conjunto de empresas,
destinados a mercados ou produtos, que contribuam para a atenuação da
sazonalidade, o aumento de receita e para a coesão territorial/desconcentração
dos polos de atração: Investimento Plano: 50% TdP + 25% ERT + 25% Privados

É nossa intenção propor ao TdP dois planos:
•

Plano Produto e Mercado – Setúbal one of the most beautiful bays in the world
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As atividades turísticas que ocorrem ao longo da costa do Alentejo a partir da
Baía de Setúbal, uma das mais belas baías do mundo, podem constituir
importantes argumentos de venda que contribuam para atrair novos fluxos de
turistas a este território fora da época alta, contribuindo dessa forma para uma
forte diminuição da sazonalidade desta zona e, por decorrência de todo o
destino.
Trata-se de um PPM que gostaríamos de desenvolver com a ATL, em moldes a
definir entre ambos.
•

Plano Produto e Mercado – “The Countryside Dream By Portugal”
Resolvemos prosseguir aqui as recomendações da consultora THR, formuladas
no âmbito do estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura em 2012
sobre o Turismo Rural na Europa, a que mais detalhadamente nos referiremos
adiante, em parceria com a ARPT Centro de Portugal e a operacionalizar em
conjunto.

Numa dimensão supletiva a estes planos, mas em perfeita sintonia com as linhas
mestras definidas para o triénio que se inicia em 2019, serão igualmente
desenvolvidos planos suportados por financiamentos comunitários, graças a
candidaturas já aprovadas nas quais o estatuto da Agência é de promotor ou de
copromotor e em cuja engenharia financeira, como previsto no Protocolo para a
Contratualização da Promoção Turística Externa, utilizaremos verbas provenientes
do contrato celebrado com o Turismo de Portugal para perfazer a contrapartida
nacional, planos esses que a seguir indicamos:
•

Valorização dos Recursos Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores (SIAC e
PROVER Norte do Alentejo), fundamentalmente destinado à promoção de
produtos de nicho diferenciadores de cada subterritório que integra a NUT II
Alentejo;

•

Portugal – An Outdoor Destination (SIAC Internacionalização – Necessária
reapreciação pelo COMPETE), a desenvolver em parceria com as ARPT’s centro
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de Portugal e Porto e Norte visando a promoção dos territórios mais interiores e
a capacitação das PME’s para serem competitivas nos mercados externos;
•

Desenvolvimento da Marca Alentejo, desenvolvido em copromoção com a
Entidade Regional de Turismo, que se encontra em fase de conclusão e que visa
contribuir para um efetivo ecossistema digital entre TdP, ARPT´s e ERT´s .
Para isso apostar-se-á numa gestão articulada e partilhada da experiência digital
do turista com Portugal, integrando os conteúdos de promoção do Turismo em
Portugal, seja no VisitPortugal, sites temáticos do TdP ou sites das entidades
regionais, de forma a incrementar os níveis de “intenção de compra” que depois
se podem converter em compra nos operadores privados nacionais.
Esta visão global implica 4 áreas de articulação entre TdP, ARPTs e ERTs:
1- Portais (nacional, temáticos e regionais), tendencialmente numa plataforma
tecnológica digital única ou de elevada compatibilidade que possibilite
ganhos de otimização. Uma arquitetura de bases de dados e conteúdos
compatível com os conteúdos de cariz regional a serem alimentados pelas
ARPTs e os conteúdos transversais pelo TdP.
2- Redes Sociais, através da expansão da visibilidade dos conteúdos das
entidades através de partilha de hashtags e tagging ativo para facilitar o
repost dos conteúdos relevantes.
3- Planeamento de meios, através de uma estratégia de dados comuns e de
partilha de perfis relevantes de audiência, coordenação de listas de palavraschave em campanhas de pesquisa pagas.
4- Análise, monitorização e otimização, através da partilha de ferramentas de
análise e de otimização, DMP e outras ferramentas, permitindo que as ARPTs
tenham acesso a funcionalidades que não disporiam, tendo em conta os
reduzidos investimentos em média de que dispõem.

•

GO2MÉRTOLA em copromoção com o Município de Mértola e que visa a
promoção mais aprofundada do birwatching, do walking e da navegação no Vale
do Guadiana;
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•

Internacionalização dos recursos Silvestres 2020, promovido em colaboração
com NERBE/AEBAL (líder), ERT ALENTEJO, ADC MOURA e ACIECALM, que visa a
internacionalização das atividades económicas da região.

•

TUREUROACE – Promoção do destino turístico EUROACE (Alentejo, Centro de
Portugal e Extremadura Espanhola), promovido pelas ARPT’s Alentejo e Centro
de Portugal e pela Direccion General de Turismo de Extremadura (Espanha), cuja
aprovação pelo INTERREG/POCTEP se espera ocorrer ainda em 2018 e que tem
como objetivo principal a promoção dos 3 destinos constituintes em mercados
de long hal.

As dinâmicas económicas apresentadas por este destino são ilustradoras do papel
estratégico que o setor turístico representa na regeneração e desenvolvimento deste
território, revelando um setor que é uma ferramenta imprescindível na interligação
entre todas os demais setores, o que vai muito para além do alojamento, da restauração
e da animação, passando pelos recursos naturais e pontos de atração turística,
chegando ao bem mais precioso - as pessoas.

2. Atividade do alojamento turístico

Se o ano de 2017 foi de superação das metas antes alcançadas em termos de turistas,
dormidas e proveitos, acreditamos que o de 2018, a julgar pelos resultados do 1º
semestre, se paute pela mesma dinâmica.
Ao longo dos 14 anos que esta Agência já leva de intervenção a procura pelo destino
Alentejo tem vindo a evoluir de uma forma globalmente positiva e a revelar um peso
crescente no que respeita ao contributo dos mercados externos para essa evolução.
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Quadro 1
Evolução do número de dormidas 2004-2017
Mercado Externo e Interno (Sem TR, TH, AL, PC e PJ)
Dormidas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Externo

255 911

244 641

263 937

265 840

291 549

266 631

274 592

329 899

355 195

368 200

440 400

492 800

541 300

627.000

Interno

737 105

694 629

714 555

823 729

794 124

873 684

897 966

913 753

794 152

771 100

865 000

937 400

1 043 100

1.142.300

Total

993 016

939 270

978 492

1 098 569

1 085 673

1 104 315

1 172 558

1 243 652

1 149 347

1 139 300

1 305 500

1 430 200

1 584 400

1.769.300

Quadro 2
Evolução do número de dormidas 2004-2017
Quadro 2
Mercado Externo e Interno (Sem TR, TH, AL, PC e PJ)
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000

Externo

1 000 000

Interno

800 000

Total

600 000
400 000
200 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A informação que acabámos de partilhar não contempla todas as tipologias do
alojamento, mas quisemos aqui inclui-la para que se tenha a perceção da evolução da
atividade dessa oferta ao longo do tempo. No entanto, dispondo desde 2016 de
informação relativa a todo o alojamento, partilhamos aqui as dinâmicas referentes aos
dois últimos anos.
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Quadro 3
Dormidas 2016 e 2017 – Todo o alojamento
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Total

Hotelaria
2016

TER e TH

AL

2017

A evolução positiva conhecida abrange todos tipos de alojamento e resulta de aumentos
de procura do mercado nacional, bem como do mercado externo.
Quadro 4
Dormidas 2016 e 2017 – Mercados Nacional e Estrangeiro – todo o alojamento

Dormidas 2016 e 2017 - Mercados Nacional e Estrangeiro
3000000
2500000
2000000

1500000
1000000
500000
0
Total

Total Nac. Total Est. Hotelaria Hotelaria TER E TH TER e TH
Nac.
Est.
Nac.
Est.
2016

AL Nac.

AL Est.

2017

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, realçando
que a atividade das diferentes tipologias do alojamento teve uma contribuição direta na
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economia deste destino de 110.895.000 €, em 2016, subindo para 135.100.000 € em
2017 (+18%) e continuando a crescer nos primeiros 7 meses de 2018, ainda que agora a
um ritmo mais lento (7,7%), face a 2017.
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%, percentagens essas que se alteraram um
pouco em 2017, fruto de um crescimento superior por parte dos mercados externos.
E nos primeiros sete meses de 2018 a relação entre o peso do mercado nacional face ao
dos mercados externos no que respeita ao número de dormidas prossegue a mesma
tendência, constituindo o mercado nacional 61,9% das noites registadas nos
empreendimentos turísticos (sem TER, TH, AL, PC e PJ), enquanto os mercados externos
representam 38,1% do total de noites.
Relativamente ao ano em curso, aferido até setembro (inclusive), é igualmente de
sublinhar a manutenção da tendência de crescimento de todos os indicadores, com um
aumento de 10,1% no número de hóspedes estrangeiros, de 7,2% no número de
dormidas por estes protagonizadas e aumento de 7,7% nos proveitos globais dos
empreendimentos turísticos.

3. Mercados, Produtos e Objetivos 2019

a) Mercados

Para Portugal são considerados os mercados organizados segundo quatro grupos:
1. Mercados estratégicos - Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Brasil,
Holanda, Irlanda e Nórdicos: são mercados com comportamentos históricos
relevantes, quanto à quota de mercado e ao ritmo de crescimento. Devem ser
alvo de uma estratégia individual e detalhada, tendo em conta as realidades
regionais em cada mercado e os distintos segmentos de turistas que os
compõem. Também devem ser privilegiadas as iniciativas que visem um
crescimento relativo na época baixa superior ao da época alta e aquelas que
potenciem a fidelização dos visitantes;
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2. Mercados de aposta - EUA e China: são mercados de grande dimensão enquanto
emissores de turistas, que apresentam um claro potencial de crescimento para
Portugal, que têm demonstrado crescimento significativo e que deverão ser
suportados com novas ligações aéreas;
3. Mercados de crescimento - Itália, Bélgica, Suíça, Áustria, Rússia, Polónia e
Canadá: são mercados que apresentam uma quota de mercado mais baixa, mas
cujo comportamento histórico ou conhecimento do mesmo indiciam a
possibilidade de impulso do crescimento ou reversão do declínio. Estes
mercados possuem já alguma representatividade no turismo nacional e
potencial de crescimento, podendo contribuir para a diversificação da procura
turística em Portugal;
4. Mercados de atuação seletiva - Japão, Austrália, Singapura, Coreia do Sul, Índia,
Israel e Países da Península Arábica: são mercados que pela sua distância e
dimensão apresentam dificuldade em assumir massa crítica, mas que oferecem
oportunidades, ou onde se perspetiva crescimento a longo prazo, e a que
importa dar atenção. Tratam-se de mercados que poderão ser objeto de ações
de promoção focadas em ofertas ou em segmentos de procura específicos,
desde que estrategicamente fundamentadas e justificadas. Neste âmbito,
deverá ser tido em consideração, nomeadamente, a procura potencial existente
nesses mercados e as oportunidades que venham a ser detetadas.

No caso do Alentejo haverá que consolidar os mercados de Espanha, Benelux, Reino
Unido, Alemanha, França, continuando a franca aposta no mercado brasileiro, a que
somaremos algumas das sugestões que nos foram formuladas pelas Equipas do Turismo
de Portugal nos seguintes mercados, sendo que alguns destes apresentaram em 2017
valores interessantes no que toca a dormidas: Áustria (7.400); Dinamarca (17.300);
Finlândia (4.700); Suécia (14.300);

Noruega (3.900) (Total Escandinávia: 40.200

noites); Irlanda (5.600); Polónia (11.700); República Checa;; Suíça (20.700), Itália
(32.200) e Canadá (22.600).
Procuraremos que muito deste trabalho se faça em cross-selling com destinos limítrofes,
como é o caso do Centro de Portugal, Lisboa e Algarve, explorando as
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complementaridades entre si e alargando a capacidade de captação de recursos
turísticos, matéria que integrará os Plano de Produto e Mercado.
Cabe aqui referir que será conferida especial atenção aos mercados dos USA e da China,
otimizando para isso o investimento conjunto a efetuar com a ARPT Centro de Portugal
e com a Direção Geral de Turismo da Extremadura, no quadro do plano de ação
apresentado á iniciativa comunitária INTERREG/POCTEP.

b) Produtos

Sem deixar de considerar o Touring Paisagístico como um dos produtos de maior
expressão neste destino, merecedor do correspondente destaque no plano, a satisfação
dos objetivos que tivemos oportunidade de partilhar logo na introdução deste
documento, a nosso ver, passa sobretudo pela continuada aposta noutros, como o
Turismo Cultural, neste se incluindo o Turismo Religioso, Turismo Natureza e os vários
nichos que nele se inscrevem (walking, cycling, birdwatching, etc.) e o Turismo do Mar,
entendido em sentido lato abrangendo a navegação, surf, marinas e portos de recreio,
bem como a Gastronomia e Vinhos, cuja presença é transversal ao território e plena de
diversidade.
Tratamento especial será igualmente garantido ao segmento MI que merecerá
igualmente investimento no âmbito dos Planos de Produto e Mercado.
Apostaremos ainda na promoção e incentivo à comercialização do património e herança
judaica, com particular enfoque nos mercados dos USA, Brasil e Israel, desenvolvendo
ações que se enquadram no Plano de Produto e Mercado – Valorização dos Recursos
Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores.
A conjugação entre estes tem contribuído de forma importante para o incremento da
disseminação para todo o território e ao longo de grande parte do ano dos fluxos da
procura. Mas e como antes demos conta, subsistindo ainda constrangimentos no que a
algumas zonas e alguns meses do ano dizem respeito, importa reforçar a promoção e o
incentivo à comercialização de produtos que, para cada zona e em cada momento,
melhor contribuam para atenuar esses desequilíbrios.
Importa, ao mesmo tempo, sublinhar que estes ativos diferenciadores do destino
constituem um dos mais fortes argumentos de promoção, não só pelo seu caráter único
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e inovador, mas e sobretudo porque bebem nas caraterísticas mais especificas dos
lugares toda a sua singularidade e são efetivos contributos para uma atividade
ambientalmente, culturalmente e economicamente sustentável.
Neste destacar dos produtos de nicho seguimos igualmente a reflexão que se encontra
plasmada na ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA COLETIVA DO PROVERE INMOTION
2014/2020, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), que foi
responsável pela elaboração e execução da Estratégia Territorial Provere InMotion.
Acresce referir que estes produtos de nicho, 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, etc., o Walking ou o Cycling no Sudoeste Alentejano, na
zona de Alqueva, no 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 o golf em Troia e na Lezíria do Tejo que 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.
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 e prever uma dotação
orçamental que considere todas as intenções já declaradas, bem como as que poderão
vir a ser recebidas durante 2019.

c) Objetivos 2019:

Estes planos visam não apenas o aumento da notoriedade da marca Alentejo no seu
todo, mas também a notoriedade dos produtos turísticos que este oferece, a melhor
adequação da promoção às motivações dos potenciais clientes, conseguindo por essa
via o aumento das oportunidades comerciais para as empresas do sector na região.
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Para isso a estratégia a prosseguir assenta na necessidade de dar resposta a fatores
críticos de competitividade do destino Alentejo, designadamente:
i.

Necessidade de aumentar a notoriedade do destino e da marca Alentejo e dos
seus produtos turísticos, nomeadamente os de nicho;

ii.

Necessidade de adequação da promoção às motivações e aos perfis dos turistas;

iii.

Necessidade de aumentar as oportunidades comerciais para as PME’s do setor
turístico a operar no território;

iv.

Contribuir para a redução da sazonalidade;

v.

Necessidade de reforçar o desenvolvimento do mercado externo por forma a
diminuir a dependência do mercado interno.

Ou seja, pretendemos que este plano seja uma efetiva operação de internacionalização
de natureza coletiva orientada para o tecido empresarial do setor turístico e da
articulação deste com o das demais fileiras produtivas, como fator de reforço da sua
competitividade.
Em termos de metas quantitativas, prosseguindo as orientações estratégicas e
operacionais, e os racionais aí definidos, foi estipulado para o Alentejo um crescimento
de 15% no número de dormidas de estrangeiros face a 2018, meta que sabemos difícil
de alcançar sobretudo se as grandes operações para o litoral vierem a conhecer
qualquer descontinuidade ou reconfiguração, bem como uma taxa de sazonalidade de
39%.

II – PLANO DE MARCA ALENTEJO 2019

Como já o fomos afirmando ao longo deste documento, em 2019 continuaremos a ter
como prioritária a promoção e a potenciação de novas oportunidades de negócios nos
territórios de baixa densidade, sublinhando que o território litoral também apresenta
essa caraterística, para uma mais equitativa distribuição das dormidas de estrangeiros
por todo o território, bem como o colocar em evidência os produtos que funcionem em
contraciclo com os de maior procura, o mesmo se passando com os mercados, com o
intuito de conseguir que a procura cresça sobretudo nos tempos em que normalmente
não tem estado tão presente.
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Dadas as caraterísticas da nossa oferta, onde pontuam sobretudo pequenas unidades
dispersas por todo o território, devemos destacar não só o contributo dessa dispersão
para uma melhor distribuição dos proveitos gerados pela atividade turística, como a
indução de fluxos de procura de expressão contida, mais respeitadores dos valores da
cultura, da identidade e do ecossistema local.
Felizmente temos vindo a assistir a uma qualificação genérica da oferta, em todos os
seus segmentos e tipologias, o que originou um crescimento da receita superior ao das
noites, facto que o crescimento do Revpar ilustra.

1. Competências técnicas da equipa da ARPT Alentejo

A ARPT Alentejo conta com uma equipa que engloba:
Diretor Executivo: António Lacerda
Licenciado em S. Social, pelo ISSSC, com Pós-Graduação em Gestão Pública, pelo INA.
Técnico Superior Assessor Principal, do Mapa de Pessoal do Município de Alcácer do Sal,
desde janeiro de 1985, presentemente em situação de mobilidade por interesse público;
Membro da Comissão Regional de Turismo da Região de Turismo de Setúbal – Costa Azul
de 1986 a 2005;
Chefe da Divisão Sócio Cultural da Câmara Municipal de Alcácer do Sal desde 1987 e até
2005;
Requisitado como Técnico Superior Assessor Principal pela Região de Turismo de Setúbal
“Costa Azul” de 2006 a 2008;
Membro Suplente da Comissão Executiva da Região de Turismo da “Costa Azul” de 2005
a 2009;
Chefe de Divisão do Departamento de Turismo e Ambiente/ Divisão de Turismo e
Atividade Económicas da Câmara Municipal de Setúbal, em regime de substituição, de
2008 a 2010;
Administrador Delegado da Associação das Regiões de Turismo do Alentejo de 2000 a
2008;
Diretor Executivo da Agência Regional de Promoção Turística – Turismo do Alentejo
desde 2004 e até ao presente.
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Gestor de Produto Sénior: Fernando Amaral Pires
Bacharelado em Turismo e Termalismo, pelo Instituto Politécnico de Portalegre, Escola
Superior de Educação, em 1998;
Licenciatura em Turismo e Termalismo, pelo Instituto Politécnico de Portalegre, Escola
Superior de Educação em 2000;
Câmara Municipal de Castelo de Vide em 1998;
EAAT – Empresa Alentejana de Animação Turística, Elvas de 1998 a 1999.
Hotel Sol e Serra de Castelo de Vide, em 2000;
Colaboração no departamento promocional da RTE (Região de Turismo de Évora), de
2000 a 2001;
Técnico Superior de Planeamento e Desenvolvimento na ARTA – Associação das Regiões
de Turismo do Alentejo, de 2001 a 2008;
Gestor de Produto na Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do
Alentejo desde 2008.

Gestora de Produto: Ângela da Conceição Mendes
Licenciatura em Jornalismo, Comunicação e Cultura pelo Instituto Politécnico de
Portalegre, Escola Superior de Educação de Portalegre, em 2006;
Mestre em Jornalismo e Comunicação pelo Instituto Politécnico de Portalegre, Escola
Superior de Educação de Portalegre, em 2012;
Assistente de Marketing e Relações Públicas - Comissão Vitivinícola Regional do Tejo
(Portugal) – Funções: Organização de eventos, tais como Feiras, Concursos, Cursos e
Provas de Vinhos; Organização e acompanhamento de Press Trips com jornalistas
nacionais e internacionais; Gestão de redes sociais, produção de conteúdos para
plataformas online;
Professora Assistente Convidada no Curso de Jornalismo, Comunicação e Cultura – Perfil
Comunicação Empresarial, Publicidade e Relações Públicas na Escola Superior de
Educação de Portalegre – ano letivo de 2011-2012 (Portugal) - Funções: Lecionar as
cadeiras de Técnicas de Marketing e Modelos e Técnicas de Criatividade em Publicidade;
Editora da Revista Drinks Diary (Portugal) Funções: Coordenação editorial da revista e
produção de conteúdos para a edição impressa e para as plataformas online;
Organização de provas de vinhos e bebidas espirituosas;
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Atualmente: Gestora de Produto na Agência Regional de Promoção Turística – Turismo
do Alentejo, entre as várias funções destacaria a organização e acompanhamento de
Fam Trips provenientes de vários mercados.

Gestor de Comunicação: Ruben Israel Obadia
Frequência das licenciaturas de Ciências da Comunicação e Cultura e de Engenharia do
Ambiente na Universidade Lusófona;
Frequência da pós-graduação em Gestão Empresarial Editorial dos Media (UAL);
Curso Avançado em Direção Hoteleira da INESP/ADHP;
Diretor da revista Publituris e da Hotelaria de 2006 a 2013;
Organizador dos Portugal Travel Awards e Portugal Trade Awards;
Diretor do Jornal Construir;
Chefe de redação do jornal Meios & Publicidade;
Colaboração com a revista Rotas & Destinos e o semanário O Independente;
Docente do módulo de Marketing de Destinos Turísticos no Instituto de Novas
Profissões (INP);
Gestor de Comunicação na Agência Regional de Promoção Turística - Turismo do
Alentejo.

Técnico Profissional: Ana Rodrigues Baião
Secretária de Direcção na ARENCO de 1985 a 1989;
Auxiliar Técnico de BD, na Câmara Municipal de Grândola de 1989 a 1991;
Técnico Profissional de Promoção na ARTA - Associação das Regiões de Turismo do
Alentejo de 2000 a 2008;
Técnico Profissional de Promoção na Agência Regional de Promoção Turística – Turismo
do Alentejo

Assistente Administrativa: Fátima Mesquita Correia
Empresária até 2006;
Comercial na empresa COOPSINES de 2006 a 2011;
Formação em Técnico de Apoio à Gestão de 2011 a 2012;
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Estágio Profissional na Agência Regional de Promoção Turística – Turismo do Alentejo
de 2012 a 2014;
Assistente Administrativa na Agência Regional de Promoção Turística – Turismo do
Alentejo desde 2015.

2. Representatividade e participação

Criada em 2004 e certificada pela CTP nesse mesmo ano, a Agência Regional de
Promoção Turística – Turismo do Alentejo, tem investido desde a sua génese na
construção de uma parceria sólida e representativa do setor e da região, na definição
de objetivos e estratégias ambiciosas, mas realistas, e na definição de um modelo de
organização funcional.
Após a consolidação de uma massa associativa suficientemente representativa das
diferentes tipologias e dos diferentes subterritórios dedicou-se depois à construção de
entendimentos entre os diferentes agentes, que mobilizou nove sócios fundadores no
objetivo comum do desenvolvimento de um processo administrativo e organizativo vital
para o seu funcionamento.
Em simultâneo, foi encetado um esforço para o aumento da massa associativa que
permitiu uma representação significativa de toda a região e setores de atividade na área
do Turismo.
O ano de 2005 foi de balanço provisório da atividade da agência, que considerou como
atingidos os cinco objetivos principais a que se havia proposto:
- Consolidação da representatividade face ao tecido empresarial local;
- Definição de um sistema de identidade e de comunicação, instrumento norteador de
toda a bateria de suportes à atividade promocional;
- Garantia do integral cumprimento dos objetivos operacionais, bem como dos definidos
para a promoção externa, tendo-se inclusivamente realizado mais intervenções
promocionais do que as previstas;
- Construção de uma plataforma de entendimento com o Turismo de Portugal, I.P,
marcada por uma grande proximidade e cooperação, prosseguindo em simultâneo uma
metodologia de articulação com as suas congéneres;
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- Estabilização organizacional interna e interligação com os associados.
Quando analisada a evolução do número de associados da ARPT Alentejo torna-se ainda
mais clara a importância no contexto regional desta entidade, que contou como sócios
fundadores os quatro Órgãos Regionais de Turismo com intervenção no Alentejo (Região
de Turismo de S. Mamede - Norte Alentejano, Região de Turismo de Évora, Região de
Turismo de Setúbal – Costa Azul e Região de Turismo da Planície Dourada) e as
associações empresariais setoriais com maior expressão nacional no âmbito da
atividade turística: AHP, ARESP (hoje AHRESP), AIHP (entretanto extinta), APAVT, PACTA
(hoje APECATE) e a que se juntou mais tarde a ARAC.
No final de 2004, a Agência já contava com 59 empresas e associações, número que
cresceu para 90 em 2005, 105 em 2006, 154 em 2007 e 2008, regredindo para 145 em
2009, e voltando a subir para 152 em 2010, 160 em 2011, 158 em 2012, 165 em 2013,
182 em 2014, 185 em 2015, 212 em 2016, 224 em 2017 e 233 na presente data.
A massa associativa atual tem a seguinte composição: 45 unidades de turismo no espaço
rural, 39 empresas de animação turística, 35 unidades hoteleiras, 23 agências de
viagens, 19 estabelecimentos de restauração e bebidas, 12 enoturismos, 11 associações,
10 unidades de alojamento local, 8 municípios, 7 pousadas, 6 empresas de artesanato e
produtos regionais, 4 unidades de turismo de habitação, 3 parques de campismo, 3
pousadas da juventude, 2 equipamentos de animação, 2 resorts, 1 parque temático, 1
guia intérprete, 1 empresa de tecnologia e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo.
Esta representatividade mostra a transversalidade da ação da agência, não se cingindo
a um único sector, mas abarcando e refletindo a atividade turística da região.
Também ao nível da cobertura geográfica esta transversalidade é bem evidente, tendo
a massa associativa da Agência implantação em todas as NUT III e na grande maioria dos
concelhos da região.
Conscientes da insuficiência do financiamento disponível para o investimento de que o
destino carecia e carece, sempre a ARPT Alentejo procurou fontes de financiamento
complementares, sendo de destacar que o orçamento de cada ano foi por diversas vezes
duplicado, ou mesmo triplicado graças a aos seguintes projetos financiados por fundos
comunitários:
PORA – QCA III
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- Plano de Promoção Externa do Alentejo 2004 – Desenvolvimento de ações
promocionais em Espanha, França, Benelux, Alemanha, Reino Unido, Itália e Brasil;
- Suportes de Promoção Alentejo 2005/2006 – Produção de bateria de suportes
promocionais.
PIQTUR – QCA III
- Turismo do Alentejo 2006 - Desenvolvimento de campanhas publicitárias nos mercados
prioritários do Alentejo;
- Suportes de Promoção Alentejo 2005/2006 – Produção de bateria de suportes
promocionais;
- VI Edição da Taça Ibérica de Atrelagem – Desenvolvimento da VI Edição da Taça Ibérica
de Atrelagem.
SIAC – QREN
- Plano de Estímulo ao Mercado Interno Alargado (Portugal e Espanha) 2009/2010 Desenvolvimento de campanha promocional no mercado espanhol;
- Aumento da Visibilidade Turística do Alentejo 2011.
PCI – QREN
- Reforço da Promoção do Alentejo nos mercados internacionais 2011/2012;
- Intensificação da Promoção Turística Internacional em Mercados de Elevado Potencial
2012/2013;
- Plano de Promoção 2013/2014: Ações de Promoção Integrada do Alentejo;
- Campanha de Promoção dos Produtos Nicho do Alentejo e Captação de Investimento
nos Mercados Internacionais 2014/2015.
SIAC – PORTUGAL 2020;
- Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do Alentejo como um Destino Turístico
2015/2017;
- Promoção e internacionalização dos equipamentos e recursos culturais de Évora e do
Alentejo 2017/2019;
- Portugal - An Outdoor Destination 2017-2019;
- Internacionalização do Turismo Rural Alentejano 2017/2019;
- Internacionalização do Potencial dos Recursos Naturais do Alentejo e do Sudoeste
Alentejano para o Turismo Ativo 2017/2019.
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QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME – PROJECTOS CONJUNTOS
INTERNACIONALIZAÇÃO (QREN e PORTUGAL 2020)
- QREN – Candidatura ao Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de
Pequenas e Médias Empresas – Projetos Conjuntos, Aviso N.º 02/SI/2010;
- QREN – Candidatura ao Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de
Pequenas e Médias Empresas – Projetos Conjuntos, Aviso N.º 10/SI/2011;
- QREN – Candidatura ao Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de
Pequenas e Médias Empresas – Projetos Conjuntos, Aviso N.º 05/SI/2012 – Fase I;
QREN – Candidatura ao Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de
Pequenas e Médias Empresas – Projetos Conjuntos, Aviso N.º 05/SI/2012 – Fase II;
PORTUGAL 2020 – Candidatura ao Sistema de Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas – Projetos Conjuntos, Aviso N.º
05/SI/2012 – Fase II.
RESEUR (PORTUGAL 2020)
- GO2MÉRTOLA! 2017/2019;
- Programa de Desenvolvimento das Marcas Alentejo e Ribatejo 2017/2019.

3. Trabalho em rede

Gostaríamos de começar por sublinhar o trabalho conduzido pela ARPT do Alentejo na
concertação e compatibilização da presença de diferentes destinos em certames
temáticos ou de público, terminando assim um ciclo de presenças descoordenadas dos
destinos regionais, durante o qual nem em termos de localização as regiões estavam
próximas.
Foi um trabalho que fizemos de forma progressiva, evoluindo de feira para feira,
conseguindo a realidade que hoje apresentamos de nove feiras nas quais participamos
em conjunto e com um stand único.
De igual sorte agimos no que respeita à organização de fam e press trips cruzando mais
do que um território, tendo começado por ter como parceira a ARPT do Algarve e logo
de seguida a do Centro de Portugal.
Lamentamos, contudo, o impasse que se regista num dos projetos onde quisemos
empenhar todo o interior de Portugal e que até começou muito bem, mas que de
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momento enfrenta uma situação difícil por abandono da ARPT do Porto e Norte, à qual
estava cometida a função de “parceiro líder”. Referimo-nos ao projeto Portugal An
Outdoor Destination, cujo futuro ainda desconhecemos.
Para 2019 temos já a garantia do prosseguimento de planos conjuntos com o Centro de
Portugal e com a Extremadura Espanhola, aguardando apenas a reunião do NEPT para
que outras parcerias, nomeadamente com Lisboa e Algarve fiquem estabelecidas.

4. Intervenção nos mercados

1. Espanha
QUADRO 5
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O mercado espanhol é, tradicional e historicamente, o mais importante mercado
externo para o Alentejo, representado em 2018 22,3% de quota do mercado externo e,
mais uma vez, a revelar um crescimento interessante de 8,5% (dados de setembro) no
número de noites, razão que nos leva a nele aplicar a maior percentagem de
investimento face aos restantes.
Uma vez que se trata de um mercado cujas caraterísticas e proximidade facilitam o
processo de escolha, decisão e compra pelos clientes, o grosso do investimento será
canalizado para ações que visam impactar o potencial turista, de forma direta, através
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da comunicação social, nomeadamente nas redes sociais e, de forma mais geral, a
comunicação digital, ou via os principais canais de venda.
Assim, no que concerne a Espanha o Plano Marca Alentejo 2019 considera:

1.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s:

Expedia, Logitravel, Edreams, Atrápalo, Rumbo, Destinia, Muchoviaje e
Tripadvisor.

1.2 Publicidade:

Campanhas publicitárias sobre o Calendário de Eventos Alentejo 365 e sobre
alguns eventos específicos.

1.3 Canais On Line

a) Presença nas principais redes sociais, com a produção e publicação de quatro
novos conteúdos semanais, sendo três de promoção genérica do destino e
um destinado a um produto em concreto.
b) Novo site visitalentejo.

1.4 Material Promocional

a) Edição de flyer de baixo custo para distribuição maciça ao consumidor final,
nomeadamente aos visitantes da FITUR.
b) Distribuição dos novos suportes promocionais (Genérico e Temáticos Cultura
e Natureza), editados no âmbito do Plano Produto e Mercado – Marca
Alentejo, com financiamento SIAC.
1.5 Ações com a Imprensa

a) Visita Educacional - Gastronomia e Vinhos - Sabores de Portugal (Centro+
Alentejo+ Lisboa+ Algarve. Viagem de carro com três jornalistas em
fevereiro);
b) Visita Educacional -Procura de localizações para filmagens - Paraísos para
filmar em Portugal (Todas as regiões de Portugal Continental. Viagem de
carro com duas produtoras de filmes, em setembro);
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c) Press Trip Turismo Cultural - Rota das Catedrais de Portugal (Todas as Regiões
Portugal Continental. Viagem de carro um jornalista em maio)
d) PressTrip Gastronomia e Vinhos e Turismo Cultural - Enoturismo e legado
arqueológico (Viagem de carro com um jornalista em maio);
e) Press Trip Turismo Cultural - Museus e Tesouros de Portugal (Todas as
regiões de Portugal Continental. Viagem de carro com um jornalista em
junho);
f) Press Trip Turismo Cultural - Festival Terras Sem Sombra. (Viagem de carro
com um jornalista em fevereiro);
g) Press Trips Águas termais de Portugal (Porto+ Centro+ Alentejo+ Lisboa.
Viagem de carro com três agências em setembro);
h) Press Trip Confrarias gastronómicas e de enoturismo (Todas as regiões de
Portugal Continental. Viagem de carro com um jornalista em março).

1.6 Ações com agentes do setor:

a) Fam Trips Turismo Cultural - Rota das Catedrais de Portugal (Todas as
Regiões Portugal continental. Viagem de carro com três agências em
maio);
b) Fam Trips Gastronomia e Vinhos e Turismo Cultural - Enoturismo e legado
arqueológico (Viagem de carro com três agências em maio);
c) Fam Trips Turismo Cultural - Museus e Tesouros de Portugal (Todas as
regiões de Portugal Continental. Viagem de carro com três agências em
junho);
d) Fam Trips Turismo Cultural - Festival Terras Sem Sombra. (Viagem de
carro com três agências em fevereiro);
e) Fam Trips Águas termais de Portugal (Porto+ Centro+ Alentejo+ Lisboa.
Viagem de carro com três agências em setembro);
f) Fam Trips Confrarias gastronómicas e de enoturismo (Todas as regiões de
Portugal Continental. Viagem de carro com três agências em março);
g) Fam Trip Centros de Congressos e Locais para Eventos com seis
organizadores de eventos e agências MICE para conhecer Centros de
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Congressos e locais para organização de eventos em todas as ARPT'S em
junho.

1.7 Participação em feiras, workshops e roadshows:

a) EXPOTURAL, certame a sugerir às restantes ARPT’s para promover o
segmento de cicloturismo, nomeadamente as grandes rotas como a EN2 e a
Eurovelo e bem como para dar visibilidade ao Portuguese Trails. O certame
tem lugar em outubro;
b) FITUR, no quadro da presença de Portugal;
c) FEHISPOR, no quadro das parcerias regionais transfronteiriças;
d) CINEGÉTICA Madrid, no âmbito da candidatura Internacionalização dos
Recursos Silvestres 2020;
e) FECIEX Badajoz, igualmente no âmbito da Internacionalização dos Recursos
Silvestres 2020.
f) Apresentações do Calendário de Eventos Alentejo 365 e de eventos
selecionados.

1.8 Assessorias de imprensa:

Continuar com a assessoria de imprensa contratada para 24 meses (2019 e 2020)
no âmbito do Plano de Produto e Mercado – Valorização dos Recursos
Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores, suportado por financiamento SIAC.
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2. França
QUADRO 6
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Depois de alguns anos de crescimento muito expressivo, nos primeiros nove meses
do ano em curso, o mercado francês apresenta uma significativa quebra no que diz
respeito ao número de dormidas, sendo aliás o único de entre os mais importantes
para este destino que se encontra em perda. Forte influência nesse comportamento
teve a menor performance das operações do Karavel Group para o litoral do
Alentejo.
Para que não se mantenha esta situação de grande dependência de um único
operador não obstante a atenção que se lhe continuará a dar, procuraremos na
diversificação dos parceiros franceses, sobretudo nos que têm intervenção noutros
segmentos do mercado, os contributos necessários à diminuição das flutuações que
se têm registado.
Assim e face a esta situação importa que se reforce o investimento neste mercado,
aumentando a visibilidade deste destino graças a um reforço das intervenções junto
da comunicação social e redes sociais, considerando em simultâneo o
desenvolvimento de parcerias com OTA’s e redes de distribuição, assegurando
igualmente a colaboração com os TO’s que mais trabalham com os Comités de
Empresa.
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2.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s

2.1.1 Criar ligações fortes com o trade – priveligiar a construção de parcerias com
operadores de nicho, como:
a) La

BALAGUERE,

especialista

de

randonnées

e

treks

(https://www.labalaguere.com/);
b) AGRIPASS,

especialista

de

viagens

sobre

o

tema

agrícola

(http://www.agripass.com)
c) WINEPASSPORT, operador especialista em viagens sobre o tema dos vinhos
(www.winepassport.fr);
d) Visages Terres du SUD, especialista de randonnées e treking (www.visagestrekking.com);

2.1.2 Objetivos imediatos para o trabalho com estes Operadores :
a) Criar laços fortes com o Alentejo ;
b) Adaptar os respetivos programas ;
c) Incentivar de forma dinâmica a venda de produtos Alentejo:
I.

Trabalhando diretamente com os operadores e os seus clientes

II.

Fazendo apresentações sobre o Alentejo aos seus clientes

III.

Organizando fam trips com os melhores clientes e tour leaders

d) Melhorar as brochuras, imagems, textos e sites web de forma a valorizar o
destino Alentejo,

2.1.3 Parceria SELECTOUR www.selectour.com , por:
a) Ser a primeira rede de Agências de Viagem de França (1200 Agências)
b) Ser uma distribuidora de viagens reconhecida no mercado françês do turismo,
com 4000 agentes
c) Estar presente em mais de 600 cidades de França
É portanto imprescindível conseguir o apoio de um operador que tenha o
ALENTEJO como produto de venda, e distribuído pela Selectour.

28

2.2 Publicidade:

Devido ao preço de publicidade, o Alentejo só irá investir em publicidade digital,
nomeadamente nas redes socias. A publicidade noutros suportes está fora do nosso
alcance.

2.3 Canais online:

Presença nas principais redes sociais, com a produção e publicação de quatro novos
conteúdos semanais, sendo três de promoção genérica do destino e um destinado a um
produto em concreto.

2.4 Material Promocional:

Distribuição dos novos suportes promocionais (Genérico e Temáticos Cultura e
Natureza), editados no âmbito do Plano Produto e Mercado – Marca Alentejo, com
financiamento SIAC.

2.5 Ações com Imprensa (inclui press trips):

1. Press Trip e Blog Trip - Arte Contemporânea + ARCO
2. Press Trip e Blog Trip - Turismo de Saúde, Termas, em parceria com as Termas
de Portugal. Negociar com a Segurança Social Francesa (dossier em curso). A
ideia é promover junto da Segurança Social Francesa o interesse em enviar
franceses para Portugal;
3. Vindimas – Contexto: O Alentejo é o maior produtor de vinho de Portugal,
responsável por cerca de 50% da produção e com mais de 300 produtores. O
objectivo é dar a conhecer os enoturismos da região, juntando vinhos,
gastronomia e património.
4. Gastronomia - Contexto: Partindo de um dos itinerários da Terra à Mesa,
visitar produtores de queijos, de enchidos, de mel, de licores e de azeites. Pelo
meio damos a conhecer o território.
5. Costa Alentejana / Ativo - Contexto: Partimos à descoberta de Tróia, os
golfinhos do Sado, as ruínas de Tróia, o Cais Palafítico da Carrasqueira, uma
aula de Stand Up Paddle na Lagoa de Melides. Seguimos depois até São
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Torpes, onde entramos no Parque Natural, experimentamos a gastronomia à
base de peixe. E fazemos uma caminhada na Rota Vicentina, nomeadamente
um dos seus percursos históricos - http://fr.rotavicentina.com . Seguimos por
Vila Nova de Milfontes onde nos aguarda um passeio de bicicleta e a
descoberta do resto da costa.
6. Unesco

Heritage

-

Contexto:

Começamos

por

uma

experiência

verdadeiramente alucinante que é a visita à Feira Nacional do Cavalo da
Golegã e seguimos para Évora, cidade património da UNESCO, assistimos ao
Cante Alentejano (também Património da Unesco). Fazemos uma visita a
Estremoz, cujos bonecos de barro estão inscritos também como Património
da Unesco. Daqui partimos para Elvas, outra cidade património da Unesco.
Finalmente fazemos uma visita à região do Alqueva para ver a Dark Sky
Reserve.

2.6 Ações com agentes do setor (inclui fam trips):

a) Fam Trips Turismo Ativo - Cycling: Convite a operadores especializados - cinco
operadores;
b) Fam trip Vindimas;
c) Fam trip Gastronomia;
d) Fam trip Costa Alentejana / Ativo;
e) Fam trip Património Unesco;
f) Será conferida prioridade ao trabalho com :
i.

Grupistas

ii.

Pequenos operadores especialistas em de Turismo de Natureza/Turismo
Ativo

iii.

Turismo do Bem Estar

iv.

Autocarristas

2.7 Participação em feiras, workshops e roadshows
a) Participação nos «Salon des CE» a ter lugar em PARIS nos dia 12 e 13 de
março ; LYON nos dia 26 e 27 de março e LILLE nos dia 24 e 25 de Abril ;
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b) Salão Mundial do Turismo + Destination Nature (Trekking; T. Ativo e T.
Natureza) Salão B2C com 110 000 visitantes. O salão combina 2 eventos no
mesmo espaço (Salão mundial do Turismo e o salão vocacionado Trekking,
T.ativo, de Natureza). Propomos uma participação conjunta coordenada pelo
TdP no setor Destination Nature.

2.8 Assessorias de imprensa:
Continuar com a assessoria de imprensa contratada para 24 meses (2019 e 2020)
no âmbito do Plano de Produto e Mercado – Valorização dos Recursos
Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores, suportado por financiamento SIAC.
3 Brasil

QUADRO 7
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Mantendo a dinâmica de crescimento que o tem caraterizado durante os últimos anos,
o Brasil continua a justificar a nossa melhor atenção, sendo importante assegurar a
continuidade do trabalho que temos vindo a desenvolver seja no que respeita ao
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reconhecimento do destino, utilizando para tal as redes sociais e a comunicação social,
seja na melhoria do seu posicionamento nos canais de venda.
A capacitação dos agentes mais diretamente implicados na venda continua a constituir
uma das nossas prioridades, intervindo em parceria com os principais operadores na
formação das suas próprias equipas e nas dos agentes com os quais trabalham.
3.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s
As principais OTAs no mercado brasileiro são Decolar, Viajanet, Submarino
Viagens e Hotel Urbano pelo que serão os parceiros preferenciais no nosso
trabalho.
3.2 Material Promocional:
Distribuição dos novos suportes promocionais (Genérico e Temáticos Cultura e
Natureza), editados no âmbito do Plano Produto e Mercado – Marca Alentejo,
com financiamento SIAC.

3.3 Ações com Imprensa (inclui press trips):

a) Press Trip Lifestyle - o objetivo desta press trip é ser transversal, identificar o
perfil do jornalista convidado e envolver vários segmentos, cultural, música,
diversão, gastronomia etc.
b) Press Trip Festivais de Música - Convidar jornalistas especializados em música,
influenciadores digitais e celebridades (atores, atrizes, músicos, etc.).
c) Press Trip LGBT - Convidar principais influenciadores neste segmento para um
roteiro LGBT em Portugal. Este segmento é bastante importante, pois no Brasil
representa 20 milhões de pessoas.

3.4 Ações com agentes do setor (inclui fam trips):
a) Desenvolvimento de ações e ativações com Tereza Perez, como campanhas
conjuntas e ativações em meios de comunicação próprios.
b) Roadshows pelos principais estados do Brasil, em conjunto com o operador
Abreu.
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3.5 Participação em feiras, workshops e roadshows

a) 2ª edição PROVE PORTUGAL - Objetivo é mostrar a diversidade das regiões
de Portugal e da sua gastronomia. Sete chefs portugueses farão uma
desconstrução de receitas portuguesas de cada uma das regiões de Portugal.
A este desafio se juntam chefs brasileiros para a criação de menus únicos que
ficarão nos seus restaurantes durante um mês. O objetivo é que cada região
possa apoiar o chef brasileiro que irá visitar a região para que a possa divulgar
por meio da gastronomia e em especial o interior de Portugal. A decorrer
em abril, maio e junho. O Alentejo procurará manter presença se for definido
um modelo de organização que dê visibilidade às marcas regionais e se nos
for possível ativações durante o evento para potencializar sua exposição, seja
nos média, nas redes sociais e junto ao público final.
b) 2ª edição PORTUGAL 360 - Devido ao sucesso deste evento, gostaríamos de
participar na sua 2ª edição em 2019. O objetivo da participação das regiões
neste evento é que estas possam mostrar ao trade e ao público final os
produtos e experiências que a região tem para oferecer. O Alentejo admite
participar desde que possa negociar toda a exposição que será dada à sua
marca, bem como possa definir ativações durante o evento para
potencializar sua exposição, seja nos média, nas redes sociais e junto ao
público final. Em maio e junho;
c) ILTM - Principal feira de Luxo da América Latina, que se realiza em maio.

3.6 Publicidade:
Será feito investimento em publicidade online para reforçar a marca Alentejo.
Haverá

URL

de

direcionamento

para

uma

página

dentro

do

site turismodoalentejo.com.br que exibirá as informações da campanha, além
de link de hotéis do Alentejo e sugestões de roteiro por experiência
(enogastronomia, rota dos vinhos, opções para famílias, romance, cultura,
história, etc.).
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3.7 Canais online:
a) Continuidade das redes sociais (Facebook e Instagram) voltadas para o
mercado brasileiro com a publicação contínua de conteúdos (média de três
posts por semana em cada rede), além de interação com os fãs e
impulsionamento dos posts;
b) Manutenção do site turismodoalentejo.com.br;
c) Manutenção

do

blog

do

Turismo

do

Alentejo

(turismodoalentejo.com.br/blog) com a publicação de um post semanal.

3.8 Material Promocional:
Distribuição dos novos suportes promocionais (Genérico e Temáticos Cultura e
Natureza), editados no âmbito do Plano Produto e Mercado – Marca Alentejo,
com financiamento SIAC.

3.9 Assessorias de imprensa:
Continuar com a assessoria de imprensa contratada para 24 meses (2019 e 2020)
no âmbito do Plano de Produto e Mercado – Valorização dos Recursos
Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores, suportado por financiamento SIAC.
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4. Alemanha
QUADRO 8
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Neste mercado mantém-se a aposta na promoção de produtos de nicho, sobretudo
em termos de atividades outdoor, 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.

4.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s
a) Será garantido especial envolvimento com o TO Olimar, nomeadamente
colaborando financeiramente nas campanhas de promoção dos territórios
interiores:
b) Ainda com o mesmo TO se organizarão dois road shows, com quatro ações
de capacitação de agentes de viagens em cada um deles;
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c) No que concerne à capacitação de agentes de viagens procurar-se-á ter igual
envolvimento com o TO DERTUR;

4.2 Publicidade:
Serão desenvolvidas campanhas em cobranding com os operadores referidos e
em parceria com outras ARPT’s.

4.3 Canais On Line
Presença nas principais redes sociais, com a produção e publicação de quatro
novos conteúdos semanais, sendo três de promoção genérica do destino e um
destinado a um produto em concreto.

4.4 Material Promocional
a) Para as feiras e outras ações que decorram no primeiro trimestre proceder-se-á
a reedição do Pocket Guide e do Flyer Natur Aktiv;
b) A partir do 2º trimestre procederemos à distribuição dos novos genéricos e
temáticos editados em parceria com a ERT.

4.5 Ações com a Imprensa:
a) Press Trips com foco no Turismo de Natureza e no Turismo Ativo. Convite a
jornalistas.
b) Press Trips com foco no Turismo de Natureza, no Turismo Ativo e Touring.
Convite a jornalistas.
c) Ações com Imprensa - RP's; 2 x networking/show cooking/ 15 a 20 jornalistas +
5 a 10 operadores turísticos a realizar em maio e setembro

4.6 Ações com agentes do setor:
a) Fam Trips Natureza/Turismo Ativo - Operadores Turístico;
b) Fam Trips Touring - Operadores Turísticos
c) Fam Trips -Turismo de Natureza /Turismo Ativo /Touring - Agentes de viagens
top
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4.7 Participação em feiras, workshops e roadshows:

a) Participação na CMT em Estugarda entre 12 e 20 de janeiro de 2019;
b) Participação na f.re.ee em Munique entre 20 a 24 de fevereiro 2019;
c) Participação na ITB entre 6 e 10 de março;
d) Participação na TourNatur em Düsseldorf entre 6 e 9 de setembro de 2019.

4.8 Assessorias de imprensa:
Continuar com a assessoria de imprensa contratada para 24 meses (2019 e 2020) no
âmbito do Plano de Produto e Mercado – Valorização dos Recursos Endógenos
Enquanto Ativos Diferenciadores, suportado por financiamento SIAC.

5. EUA
QUADRO 9
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O mercado norte-americano tem vindo, ano após a ano, a registar crescimentos
assinaláveis, dinâmica que este ano se tem reforçado, como o confirma o
crescimento de 33,1% registado nas dormidas de americanos nos primeiros nove
meses do ano.
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É, assim um dos principais emissores de turistas para este destino, distinguindo-se
porque uma parte muito significativa destes clientes elegerem programas que
cruzam atividades com o melhor alojamento, bem como por incidir sobretudo nas
épocas dos shoulders, contribuindo de forma significativa para a diminuição da
sazonalidade.
Estando a acontecer um significativo reforço das ligações aéreas entre os USA e
Portugal, com mais cidades americanas a terem voo direto para Lisboa, julgamos que
2019 constituirá um momento de particular importância para que se criem novas
oportunidades de negócio, sendo para tal necessário colocar em evidência Portugal
e o Alentejo nessas cidades que passam a ter uma nova ligação aérea.
Atenção será igualmente garantida à para a promoção dos três destinos Alentejo,
Centro de Portugal e Extremadura (Espanha) como um todo, no quadro da
cooperação transfronteiriça, fazendo uso quer das ligações aéreas a Lisboa, quer a
Madrid, para a qual será realizado um roadshow específico.
5.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s
Não se prevê investimento nesta área.

5.2 Publicidade:
Não se prevê investimento neste domínio.

5.3 Canais On Line
a) Criação de presença nas redes sociais
b) Produção e difusão de conteúdos nas redes sociais.

5.4 Material Promocional
Distribuição de genérico e temáticos natureza e cultura.

5.5 Ações com a Imprensa:
a) Press Trip Turismo de Natureza/Turismo ativo/Touring (4-5pax) a realizar em
abril;
b) Press Trips Touring (4-5pax) a realizar em maio;
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c) Press Trip Food&Wine + Luxury (4-5pax) a realizar em setembro;
d) Press Trips Weddings & Honeymoons (4-5pax) a realizar em outubro;
e) Press Trips Touring – Herança Judaica (4-5pax) (Alentejo + Centro de Portugal +
Lisboa + Porto e Norte) a realizar em outubro.

5.6 Ações com agentes do setor:
a) USTOA: Reuniões individuas com Ots Membros USTOA que são também dos
maiores dos EUA, a realizar em dezembro;
b) Fam Trip Turismo de Natureza /Turismo ativo/Touring (4 a 5pax) a realizar em
maio;
c) Fam Tri Touring (4-5pax) a realizar em abril;
d) Fam Trip Food&Wine + Luxury (4-5pax) a realizar em novembro;
e) Fam Trip Herança Judaica - (4-5pax) (Alentejo + Centro de Portugal + Lisboa +
Porto e Norte) a realizar em novembro.

5.7 Participação roadshows:
Roadshow Euroace visando as cidades de Washinton, Chicago, Miami e New
York.

5.8 Assessorias de imprensa:
Não se prevê a contratação de uma assessoria de RP, exceto no que concerne à
organização do roadshow.
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6. Reino Unido

QUADRO 10
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Sem descurar as parcerias com as mais influentes associações do sector, como a
AITO, ABTA e BRIGHT, no âmbito das quais se têm realizado as ações de capacitação
fora da grande Londres, procuraremos em 2019 conferir particular enfoque aos
produtos de nicho, sobretudo aos que se inscrevem no domínio do turismo ativo e
de natureza, participando pela primeira vez no Adventur Travel Show, certame
especializado nessa temática.
Pretendemos assim diversificar a presença do destino em diferentes segmentos da
venda, seja junto de operadores mais focados no touring, nas estadias mais longas
ou em atividades outdoor, incitando-os a redescobrirem um destino que pode ser
vendido graças a múltiplos atributos.
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 ativo e de
natureza.
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6.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s
Será assegurada a continuação da parceria com a Sunvil e Inntravel, estabelecida
uma nova com a Ultimate Cycling Tour, bem como serão incentivadas as ações
em parceria com a AITO, BRIGHT e ABTA.

6.2 Publicidade:
Não se prevê a realização de investimento neste domínio.

6.3 Canais On Line
a) Criação de presença nas redes sociais
b) Produção e difusão de conteúdos nas redes sociais.

6.4 Material Promocional
Distribuição dos novos genéricos e temáticos sobre natureza e cultura.

6.5 Ações com a Imprensa:
a) Participação no Workshop IMM TravMedia, em março;
b) Participação no evento AITO Summer, a acontecer em julho;
c) Press Trip Walking Alentejo & Caminho de Santiago. Três convidados, a acontecer em
maio;
d) Press Trip Unesco & Jewish Heritage. Dois convidados, a acontecer em maio.
e) Press Trip Alentejo 365. Quatro convidados, a acontecer ao longo do ano.

6.6 Ações com agentes do setor:
a) Prospeção / Networking - Multiprodutos - Prospeção e Acompanhamento de Ações de
Deteção de Oportunidades de Negócio e de Promoção, e Acompanhamento de Ações,
a decorrer durante todo o ano;
b) Fam Trips com Agências e Corporate. Quatro a cinco convidados corporate e/ou
agentes, a acontecer em abril;
c) Apresentações com Bright;
d) Apresentações com ABTA;
e) Apresentações com AITO;
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f)

AGENCY CHALLENGE - evento organizado pela revista especialista de MICE M&IT, conta
a participação de cerca de 35 suppliers (Agências MICE e Corporate) e 50 buyers, a
acontecer em junho.

6.7 Participação em feiras, workshops e roadshows:
a) Adventure Travel Show a ter lugar em janeiro;
b) Destination (em parceria com Sunvil);
c) WTM ter lugar em novembro;

6.8 Assessorias de imprensa:
Continuar com a assessoria de imprensa contratada para 24 meses (2019 e 2020)
no âmbito do Plano de Produto e Mercado – Valorização dos Recursos
Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores, suportado por financiamento SIAC.
7. BENELUX

QUADRO 11

BENELUX 2014 - 2018
9000
8000
7000

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2014

2015

2016

2017

2018

Depois de ter conhecido uma fase menos positiva, o mercado do Benelux apresenta este
ano uma evolução muito interessante, sobretudo porque a Holanda inverteu a quebra
da procura que marcou os anos mais recentes, estando agora a subir 17,4% (primeiros
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7 meses do ano). Já a Bélgica, sendo menos expressiva que a Holanda, prossegue a
dinâmica positiva dos anos anteriores.
Com este enquadramento julgamos ser de retomar as parcerias com os principais TO’s,
no âmbito das quais se procurará que façam uma fam trip ao Alentejo, bem como
assegurar a presença deste destino, idealmente em cooperação com os restantes
destinos nacionais, nos principais fóruns que venham a ter lugar.
Também a comunicação dirigida ao cliente será reforçada, seja graças aos canais online,
seja através da comunicação social, estando já programadas várias press trips de grupo
e com temas específicos, completadas por um leque de visitas individuais.
Ainda focado no cliente com motivações especiais, como sejam o cycling e o walking,
iremos estar presentes nas feiras Fiest en Wandelbeurs de Gante e de Utrecht,
idealmente em conjunto com outros destinos nacionais.

7.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s
Apoio a operadores: Caractère, Expair Tours, EurAm, Imagine Travel, Transeurope,
Girassol, Krass, Primavera, Pharos Reisen, etc.), sempre no pressuposto que cada um
terá de organizar uma fam trip ao Alentejo.

7.2 Publicidade:
Serão desenvolvidas campanhas em cobranding focadas em:
a) Circuitos com alojamentos mais qualificados;
b) Circuitos com TR e TH.

7.3 Canais On Line
Presença nas principais redes sociais, com a produção e publicação de quatro novos
conteúdos semanais, sendo três de promoção genérica do destino e um destinado a um
produto em concreto.

7.4 Material Promocional
Serão reeditados os folhetos genérico e o temático sobre turismo de natureza.

7.5 Ações com a Imprensa:
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a) Press Trips Spring in Alentejo a acontecer em maio;
b) Press Trip Alentejo Traditions & Pure Portugal a acontecer em setembro;
c) Press trip Exclusive Alentejo - 14 a 18/03 (Revelar um destino de cinco estrelas
ou com serviços exclusivos, apontando para um target mais elevado);
d) Press trip Pure Alentejo, the soul of Portugal - 2 a 5/04 (As pequenas aldeias e
vilas com histórias, as tradições, a essência do interior);
e) Press trip The Secret Coast line of Alentejo - 26 a 29/05 (As praias menos
conhecidas, o assistir à chegada do peixe, partir à descoberta da costa alentejana
com atividades como o percurso histórico, o cycling, o surf, o stand up padell);
f) Press trip Alentejo, UNESCO Heritage - 13 a 17/10 (O eixo Évora-Elvas é o mote
para conhecer o cante alentejano, os bonecos de Estremoz, a Falcoaria no Norte
do Alentejo, etc.)
g) Press trip Alentejo, Wine & Heritage - 8 a 12/11 (A época do São Martinho é ideal
para descobrir a cultura do vinho na região associada ao património)

7.6 Ações com agentes do setor:
a) Reativar programa e-learning;
b) Organização de viagem VIP para melhores agentes por operador. A decorrer
durante todo o ano;
c) Fam Trip Traditions & Pure Portugal a acontecer entre 2 e 5 de abril;
d) Fam Trips Alentejo at Your Own Rhythm a acontecer entre24 e 27 de maio;
e) Ações com agentes do setor, promoções com TO's e agentes de viagens, apoio a
operadores;
f)

Fam Trip ao destino a acontecer entre junho a dezembro;

g) Participaçãono workshop da EuroAm e nos Open Days dos Primavera Reizen e
Pharos Reizen.

7.7 Participação em feiras, workshops e roadshows:
a) Participação na feira Fiets en Wandelbeurs em Gante - Turismo de Natureza, em
2 e 3 de fevereiro;
b) Apoio ao workshop EurAm. A acontecer entre janeiro e março;
c) Participação na feira Vakantiebeurs em Utreque entre 9 e 13 de janeiro;
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d) Participação na feira Fiets en Wandelbeurs em Utreque -Turismo de Natureza,
de 1 a 3 de março;
e) Apoio ao Dia do Cliente Pharos Reizen.

7.8 Assessorias
Continuar com a assessoria de imprensa contratada para 24 meses (2019 e 2020) no
âmbito do Plano de Produto e Mercado – Valorização dos Recursos Endógenos Enquanto
Ativos Diferenciadores, suportado por financiamento SIAC.

8. China
QUADRO 12
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Este é um mercado que, não obstante quase não ter um histórico na região, constitui
já uma realidade completamente incontornável. Tendo começado a revelar-se em
2015 revela uma dinâmica de crescimento constante, com os valores mais altos a
revelarem-se em 2018, como o ilustra o quadro em cima.
As atividades exploratórias e promocionais desenvolvidas no mercado da China, seja
no âmbito da intervenção de Portugal, seja no da Euroace, têm permitido aumentar
o conhecimento e as oportunidades de negócio neste mercado.
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Será a coberto das ações de promoção de Portugal e da Euroace que acolheremos
ações de promoção inversa dirigidas a agentes de viagens e jornalistas, numa
dimensão articulada com os restantes destinos nacionais e com o parceiro
Extremadura.
Consideramos ser importante manter a presença na ITB China, em Shangai, bem
como noutros certames em outras cidades no âmbito de subplano específico,
financiado pela iniciativa da CE INTERREG/POCTEP.

8.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s:
Definição de parcerias com TO’s e seus DMC’s, sobretudo os baseados em Madrid, que
permitam otimizar a localização do Alentejo na maioria dos circuitos que se encontram
em comercialização para a Ibéria, bem como melhorar a visibilidade do destino junto
dos turistas individuais.

8.2 Publicidade
A candidatura ao INTERREG/POCTEP, que se encontra em fase de apreciação admite o
investimento em publicidade e campanhas com TO’s e OTA’s, bem como ações de
marketing digital para promoção dos produtos, alinhada com as estratégias definidas
pela Comunidade Europeia relativamente a este mercado e também com as estratégias
dos dois países implicados na parceria.

8.3 Material Promocional
a) Reedição do Pocket Guide a ser distribuída na ITB China e em outros eventos.

8.4 Ações com a Imprensa:
a) Press Trip com cerca de oito jornalistas.

8.5 Ações com agentes do setor:
a) Duas Fam Trips com cerca de doze agentes.

8.6 Participação em feiras, workshops e roadshows:
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a) Participação na ITB Shanghai

9. Outros mercados e multimercados

Ainda que com uma dotação global e de dimensão quase residual quisemos considerar
as sugestões que nos foram presentes pelas equipas do Turismo de Portugal baseadas
em mercados que não integram o lote de mercados prioritários, como Áustria,
Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Noruega, Polónia, República Checa, Suécia, Suíça, Canadá
e Itália

9.1 Ações com companhias aéreas, operadores turísticos e OTA’s
Dinamarca
a) Promoções com TO's e AV's: Apoio à Bravo Tours
Itália
a) Promoções com TO's e AV's; Cidades históricas. De janeiro a maio e de outubro
a dezembro.
Noruega
a) Workshop - Travelmatch - Evento exclusivamente dedicado a profissionais e que
reúne a grande maioria dos agentes de viagem Noruegueses, em especial os da
região de Oslo. Formato: Workshop com reuniões pré-marcadas online e com
possibilidade de freeflow durante uma hora após o workshop. Aberto à
participação de associados (hotéis e DMCs). A ter lugar em janeiro.

Finlândia
a) Small Rail Show - Trata-se de um roadshow, organizado pela AFTA (Associação
dos Agentes de Viagem Finlandeses), que visita anualmente 3 a 4 diferentes
cidades, incluindo Helsínquia. O número de agentes varia de cidade para cidade.
Tem lugar em setembro.

9.2 Publicidade:
Irlanda
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a) Alentejo Wine Festival - uma ação de promoção do Alentejo na compra de vinhos
do Alentejo nas lojas Campbell. Os compradores das garrafas de vinho habilitamse a uma viagem ao Alentejo, acompanhada por jornalistas. Campanha junto de
consumidores de vinho. Ações de comunicação nas lojas Campbell Wines. A
acontecer em setembro.

9.3 Canais online:
Itália
Produção de conteúdos para disseminação em perfil local em redes sociais.

9.4 Material Promocional:
Não será editado material promocional específico para estes mercados.

9.5 Ações com Imprensa (inclui press trips):
Áustria
a) Press Trips Turismo de Natureza/Turismo ativo;
b) Press Trips Turismo de Natureza/Turismo ativo /Touring;

Canadá:
Press trip Rota Vicentina e Portugese Trails

Dinamarca
a) Press Trip Portugal de Norte a Sul de bicicleta. Os participantes devem ser uma
mistura de jornalistas e operadores. Cada uma das regiões envolvidas deve
contar com despesas para alojamento, transportes de bagagem, refeições, taxas
de aeroporto e aluguer de equipamento (aluguer de bicicletas). Eventualmente
para acompanhamento de guias especializados também a acontecer em maio;
b) Visita de Imprensa a Tróia - colaboração com o operador Bravo Tours, a
acontecer em junho.
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Itália
a) Press Trip Patrimonio UNESCO da região – Touring. A realizar em janeiro,
fevereiro e março.
b) Press Trip TV Geo e Geo, RAI 3- Tradições do Alentejo. A realizar em janeiro
2019;

Irlanda
a) Press trip Experiências de vinho - Spa / wine treatment. A acontecer em outubro;
b) Press trip Walking & Cycling no Alentejo. A acontecer em março.
c) Press Trip Valorização do Interior - Percurso pela EN2, a acontecer em maio.

Polónia
Press Trip Gastronomia & Vinhos - Vinda de seis jornalistas polacos ao Alentejo.
A acontecer em março.

República Checa
a) Press Trip Gastronomia & Vinhos. Seis jornalistas. A acontecer em agosto.
b) Press Trip Touring. Seis jornalistas. A acontecer em maio.

Suíça
a) Press Trip Turismo de Natureza/Turismo ativo;
b) Press Trip Turismo de Natureza; /Turismo ativo/Touring .

9.6 Ações com agentes do setor (inclui fam trips):
Áustria
a) Fam Trips Turismo de Natureza/Turismo Ativo - Operadores Turísticos;
b) Fam Trips; Turismo de Natureza/Touring - Operadores Turísticos;
c) Fam Trips; Turismo de Natureza/Turismo Ativo/Touring - Agentes de viagens top
– multiproduto.

Dinamarca
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a) Ações com Agentes do setor - Gastronomia & Vinhos. Evento gastronómico com
a participação dos nossos maiores clientes, opinion leaders, jornalistas, etc. A
decorrer em maio;
b) Participação no “Momento Portugal” - Evento gastronómico de vários destinos
regionais com a participação dos nossos maiores clientes, opinion leaders,
jornalistas, etc. A realizar em Estocolmo (Suécia) e em Copenhaga (Dinamarca). O
objetivo será o de solicitar a cada um dos chefes que, com os mesmos ingredientes,
fizessem uma abordagem gastronómica nórdica e portuguesa. O ponto de união
seria conseguido através da gastronomia, mas todos os produtos que formos
capazes de apresentar a jusante dessa união, serão percecionados como tendo a
mesma qualidade que o elemento que tudo uniu inicialmente – golfe, turismo ativo,
arquitetura, vinhos, cultura, etc. Destinatários: operadores turísticos e agentes de
viagem (Suecos e Dinamarqueses) bem como jornalistas chave nas áreas que nos
propuremos realçar no evento. Poderiam ser também convidados alguns VIPs e
líderes de opinião.

Canadá
Fam trip com 6 TO’s especializados em aventura, natureza, gastronomia e vinhos.
Desenvolver produto e pacotes centrados Alentejo

Itália
Fam Trips organizadas em parceria com os Operadores King Holidays, Boscolo Tours,
Acentro, Caldana International, Europa World, Alpitour.

Polónia
Fam Trips Turismo de negócios. Vinda de seis Casas de Incentivo polacas ao Alentejo. A
realizar em outubro.

República Checa
Fam Trip Touring. Seis pessoas, a acontecer em outubro.

Suíça
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a) Fam trips Turismo de Natureza/Turismo Ativo - Operadores Turísticos;
b) Fam trips Touring - Operadores Turísticos;
c) Fam trips Turismo de Natureza/Turismo Ativo/Touring - Agentes de viagens top;

9.7 Participação em feiras, workshops e roadshows

Áustria
Participação na FERIEN em Viena a decorrer entre 10 e 13 de janeiro.

Irlanda
Participação no 2019 Dublin Holiday World Show - Multiprodutos. A acontecer
entre 25 e 27 de janeiro.

Itália
Participação na TTG Rimini - Turismo de natureza. Aposta na apresentação da
diferenciação da gastronomia e vinhos da região. A acontecer em outubro.

Noruega
a) Roadshow ANTOR: Organizado pela ANTOR (National Association of Tourist
Offices) que visita diversas cidades na Noruega. Começa por vezes em Oslo e nos
dias seguintes passa por duas ou três outras cidades, nomeadamente Stavanger,
Bergen e Kristiansen. Evento interessante por permitir sensibilizar agências de
cidades menos procuradas, mas com elevado potencial. A acontecer em agosto.

Polónia
a) Workshop de gastronomia e vinhos, com aula de cozinhar, destinado aos OT's e
Casas de Incentivo polacos. A realizar em setembro;
b) Participação nos Workshops organizados pela Câmara de Comércio PortugalPolónia em colaboração com o TdP. A acontecer em novembro.

Suécia
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a) Participação na Explore, feira de Turismo de Natureza. Trata-se de uma feira
principalmente direcionada para a promoção de equipamentos e produtos para
turismo ativo, mas tem sido usada ultimamente por destinos nicho para
promover a sua oferta neste segmento. A acontecer em março.

10. ALENTEJO 365

Com a experiência que ganhámos no ano em curso, bem como a que resultou do
prosseguimento deste programa no Algarve, iremos procurar que a promoção do
“Calendário de Eventos Alentejo 365” se desenvolva de forma ainda mais assertiva,
qualificando e preparando melhor os eventos que o integram para a divulgação e
posterior fruição por públicos estrangeiros.
Constatámos este ano que alguns dos eventos capazes de mobilizar mais público
internacional poderão ser alvo de campanhas de promoção mais colocadas, sobretudo
utilizando as redes sociais, o que implicará uma afetação do orçamento disponível de
uma forma um pouco distinta do que foi feito em 2018.
Por outro lado, as apresentações de alguns eventos feitas em mercados, como foi o caso
de Espanha e Alemanha, resultaram num significativo reforço não só da notoriedade do
evento, como também do destino, razão que nos leva a propor que essa seja uma
dimensão do “Alentejo 365” que deverá conhecer um claro reforço.
Também as ações de promoção inversa, sobretudo porque contribuem para uma
perpetuação no tempo da promoção dos eventos e do destino, deverão conhecer uma
maior dotação financeira.
Face ao exposto, sugere-se uma aplicação do orçamento destinado à promoção do
Programa Alentejo 365 que considere 60% para o desenvolvimento de campanhas
online, 20% para apresentações nos mercados e 20% para ações de promoção inversa.

11. Programa de Apoio à Captação e Realização de Congressos e Eventos
Corporativos e Associativos

Dadas as competências que estão cometidas a esta Agência no regulamento do
programa em título e para permitir o conveniente tratamento contabilístico das verbas
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nele envolvidas, consideramos ser de lhe destinar uma rubrica própria no Plano de
Promoção e Comercialização Alentejo 2019 e, consequentemente, no Orçamento 2019.
Desde a sua criação, o Programa de Apoio à Captação e Realização de Congressos já
financiou mais de uma dezena de eventos internacionais que tiveram lugar no Alentejo,
estando já aprovado o apoio a dois que ocorrerão em 2019, sendo previsível que na
entrada do ano surjam novas candidaturas.
Estabelecendo o regulamento do programa que o apoio será suportado em 75% pelo
Turismo de Portugal e 25% por esta Agência, julgamos ser de dotar esta rúbrica com o
montante de 50.000 €.

III – PLANOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA

Ainda que o regulamento dos Planos de Comercialização e Venda esteja balizado por
linhas de orientação comuns a todas as ARPT’s, entendemos que o do Alentejo deverá
estipular algumas normas específicas por forma a conseguir a otimização do
investimento das empresas na sua promoção internacional, bem como ao contributo
que daí resulta para a afirmação do Alentejo nos mercados externos. Assim, sugeremse as seguintes Normas para os PCV’s 2020:
1. Será consignada uma importância a definir durante 2019 face à realização que se
venha a conhecer nos PCV’s já aprovados para o próximo ano e dos PPM’s contidos
neste plano para financiamento dos Planos de Comercialização e Venda (PCV’s)
que visem o desenvolvimento de ações de promoção em mercados externos, disso
informando o trade da região;
2. Serão privilegiados os PCV´s conjuntos, em detrimento do financiamento direto a
ações individuais de cada empresa;
3. Os PCV´s deverão ter uma forte componente de venda com objetivos prédefinidos;
4. Os PCV’s conjuntos estão abertos à adesão de qualquer empresa associada;
5. Até 15 de Outubro de 2019 a ARPTA procederá à Divulgação do concurso para a
apresentação de candidaturas de PCV’s, estando o concurso aberto durante um
mês;
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6. Só poderão participar nos PCV’s as empresas 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, em todas as ações incluir a divulgação dos logótipos de
Portugal e do 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. Em circunstância alguma serão considerados elegíveis os investimentos feitos em
serviços próprios das empresas, recursos humanos, ou aquisições de serviços que
não se reportem a efetivas intervenções de promoção ou de comercialização
dirigidas aos mercados externos;
12. As quotas de uma empresa para a ARPT não se destinam a financiar eventuais
PCV’s que ela venha a celebrar com a ARPT;
13. O financiamento para os PCV é no máximo de igual montante investido pelas
empresas, até ao limite do plafond definido;
14. A comparticipação nos PCV’s será até 50% do investimento efetuado, podendo ser
em percentagem inferior caso a Direção entenda proceder ao rateio do apoio
financeiro pelos diferentes planos;
15. Serão obrigatoriamente apresentados relatórios de progresso, sob pena de
exclusão, quanto à execução de cada PCV às datas de 30 de junho, 30 de setembro
e 31 de dezembro, sendo este último o relatório final de execução;
16. Não são elegíveis despesas relacionadas com a participação em ações integradas
no Plano de Marca e nos Planos de Produto e Mercado.

54

IV – PLANOS PRODUTO E MERCADO
1. Plano Produto e Mercado – Setúbal one of the most beautiful bays in the
world

A Baía de Setúbal, território partilhado pelas ARPT’s de Lisboa e Alentejo, destaca-se
pela diversidade de atividades turísticas que oferece e que são possíveis de fruir ao
longo de todos o ano, constituindo contributo importante no combate à sazonalidade,
que vitima este território de forma mais acutilante que o resto do Alentejo.
Em torno de toda a baía localiza-se uma oferta de alojamento de dimensão considerável,
bem como uma miríade de micro, pequenas e médias empresas sobretudo enquadradas
na tipologia Agentes de Animação, que protagonizam ofertas tão diversas como o
walking, cycling, birdwatching, sailing, canoing, windsurf, kytesurf, património e cultura,
património natural e uma gastronomia ligada ao mar e ao estuário, o que lhe garante
uma dimensão exclusiva, que se podem cruzar, ou assumir uma dimensão
complementar, às operações turísticas que ocorrem nesta zona, permitindo o seu
alargamento para as épocas dos shoulders.
Como já o referimos, estas atividades turísticas ocorrem ao longo da costa do Alentejo
a partir da Baía de Setúbal, têm implicações em toda a faixa costeira e não apenas na
baía, pretendendo-se desenvolver para esta zona um PPM no qual gostaríamos de
implicar a ATL e o tecido empresarial local, nomeadamente a que se organiza em torno
da Associação da Baía de Setúbal, em moldes a definir por todos os intervenientes.

2. Plano Produto e Mercado – “The Countryside Dream By Portugal”

Capitalizando com o conhecimento que resulta do projeto “Internacionalização do
Turismo no Meio Rural”, desenvolvido pelo Gabinete de Planeamento e Políticas do
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e elaborado pela THR,
pretende-se o desenvolvimento de um projeto conjunto com o Centro de Portugal e
com as empresas associadas em estruturas como a Associação Heranças do Alentejo,
Casas Brancas, Aldeias do Xisto, Hotéis Rurais e outras, que contribua para o
fortalecimento do trabalho em rede entre as unidades deste tipo de alojamentos,
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Agentes de Animação Turística, Equipamentos de Animação Turística, Equipamentos
Culturais e outros atores para uma mais equitativa distribuição da procura em termos
territoriais e temporais, aumento do tempo de estadia, crescimento em valor e
notoriedade internacional dos territórios de mais baixa densidade.
Como objetivo prioritários iremos sugerir aos parceiros uma articulação efetiva entre
destinos e marcas a ser conseguida em torno das ARPT’s implicadas e que funcione
como um “guarda-chuva” no país, a certificação internacional desta realidade
pluridisciplinar, aumento e qualificação da sua presença digital e o trabalhar em rede.
Como públicos preferenciais estarão os turistas que olham para o mundo rural de uma
forma passiva e que nela pretendem relaxar, fruir de produtos naturais e das tradições
e apreciar o conforto, bem como dos pretendem ter experiências mais ativas e maiores
interações com os locais, desfrutar explorando o mundo rural, participar nas atividades
locais, que possuem especial interesse no turismo de natureza e no turismo ativo.

V – PLANOS FINANCIADOS POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

1. Valorização dos Recursos Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores
O presente plano suporta-se no projeto “Promoção Turística Internacional do Alentejo
– Valorização dos Recursos Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores”, promovida
no âmbito do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização (RECI), Sistema de Apoio a Ações coletivas Internacionalização
(Aviso n.º ALT20–52-2018-01).
Mais uma vez, tendo por base as linhas orientadoras da Estratégia Turismo 2027,
desenvolvemos toda a estruturação do presente plano em torno uma estratégia focada
em produtos que visam a sustentabilidade e a competitividade do destino Alentejo,
combatendo alguns dos constrangimentos que subsistem na atividade turística que se
regista neste destino.
Este subplano incidirá sobre os nove mercados antes apresentados e pretende alcançar
um conjunto de metas, designadamente:
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-

Melhorar o conhecimento do mercado potencial sobre o Destino e os seus
Produtos Turísticos de Nicho, aumentando o interesse pelos mesmos e assim
criar elementos facilitadores da decisão de compra;

-

Adequar a promoção turística às diferentes motivações e perfis dos turistas;

-

Divulgar o Destino e os seus Produtos Turísticos de Nicho;

-

Potenciar e promover os Produtos de Nicho que contribuam para a necessária
redução da sazonalidade, combatendo dessa forma as baixas taxas de ocupação
dos períodos de menor fluxos turísticos, aumentando o número de turistas, os
períodos de permanência dos mesmos e consequentemente aumentando os
rendimentos das empresas do setor;

-

Reforçar a diferenciação e a excelência da marca Alentejo em diferentes ações
de promoção e consolidar assim a notoriedade da mesma;

-

Promover o Destino e os Produtos de Nicho junto e através de líderes de opinião
nacionais e estrangeiros;

-

Apostar na promoção articulada com outras ARPT’s, em tudo o que de comum
tivermos, numa ótica de potenciação do investimento e comunicação de
produtos que emergem em mais do que um destino regional.

Realce-se que a implementação desta estratégia de internacionalização do Destino terá
como primeira linha de beneficiários o universo das PME’s ligadas ao setor turístico, pela
razão lógica que são estas as mais representativas do tecido empresarial da mesma.
Este subplano tem um período de abrangência de 24 meses, estando previsto o início
da sua execução em Outubro de 2018 e o seu encerramento em Setembro de 2020 e é
constituído por ações que abrangem simultaneamente vários mercados e as linhas de
ação são as seguintes:

Linha de Ação 1 – COMUNICAÇÃO ONLINE E REDES SOCIAIS

Traduz o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e campanha de
marketing online (tendo em conta os diferentes perfis dos mercados
intervencionados), com gestão de redes sociais, blogs e vlogs, com produção de
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conteúdos visando a promoção dos produtos de nicho do destino Alentejo junto dos
mercados estratégicos e de aposta.

Linha de Ação 2 – AÇÕES COM COMUNICAÇÃO SOCIAL

Contratação de assessorias nos mercados a intervencionar para produção e
disseminação de conteúdos, organização de eventos de apresentação do destino e
organização e acompanhamento de ações de promoção inversa com a comunicação
social.

Linha de Ação 3 – AÇÕES COM OPERADORES TURÍSTICOS E AGENTES DE VIAGENS

Nesta Linha serão desenvolvidas ações de melhoria de posicionamento do Alentejo
nos canais de venda, de capacitação dos operadores e agentes de viagens sobre os
principais produtos do destino, a participação em roadshows e workshops e
realização de ações de promoção inversa com o trade.

Linha de Ação 4 – FEIRAS E OUTROS EVENTOS

Esta Linha de Ação traduz um programa de participação em Certames Internacionais
e em eventos organizados especificamente para a colocação da Marca Alentejo,
implicando estruturas expositivas, aquisição de serviços específicos de montagem e
desmontagem de estruturas, aluguer de equipamento áudio e vídeo, atendimento,
deslocações e estadas.
Enquadram-se aqui as feiras de nicho e de consumidores final em que temos vindo
a participar em parceria com a maioria das restantes ARPT’s, podendo
inclusivamente em 2019 crescer em abrangência, passando a considerar a HWD
(IRL), Adventure Travel Show (UK), Ferien (Austría) e Explore (Suécia).
Apresenta-se em baixo a identificação das ações por mercado:

Espanha:
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-

Eventos no quadro de realização da FITUR 2019 e 2020, nomeadamente
ligados à promoção do enoturismo;

-

Feiras de temática específica;

-

Feiras regionais (FEHISPORT).

França:
-

Participação em workshops com comités de empresa;

-

Participação nas Feiras de nicho Destination Nature 2019 e 2020, se para tal
se reunir massa crítica em termos de adesão de outras ARPT’s.

Brasil:
-

Eventos de capacitação de operadores e agentes de viagens;

-

Eventos de colocação de Marca.

Benelux:
-

Participação nas Fiets en wandelbeurs 2019 e 2020;

-

Eventos de colocação de Marca.

Alemanha:
-

Participação nas Feiras CMT (dupla presença), F.RE.E Munique, TourNatour e
Feira do Livro de Frankfurt;

-

Eventos de colocação de Marca.

Reino Unido:
-

Participação nas Feiras Destination 2019 e 2020, se for estabelecida parceria
com TO’s;

-

Participação na Adenture Travel Show em parceria com outras ARPT’s;

-

Participação na HW Dublin em parceria com outras ARPT’s;

-

Eventos de colocação de Marca.

Escandinávia:
-

Participação nas Feiras Explore 2019 e 2020;

-

Eventos de colocação de Marca.

EUA:
-

Eventos de colocação de Marca;

-

Roadshows 2019 e 2020.

China:
-

Participação na ITB Shanghai;
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-

Participação na Feira de Cantão com Turespaña;

-

Participação nos worskhops ETOA e ETC;

-

Eventos de colocação de Marca.

Linha de Ação 5 – CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

Traduz todas as ações a desenvolver relativas à aquisição e espaços publicitários nas
redes sociais, em meios online, em meios offline (compra de meios), assim como
todo o desenvolvimento e produção de conteúdos de suporte às restantes ações a
desenvolver no contexto das restantes Linhas de Ação do Plano.

2. Portugal – An Outdoor Destination

Concebido com o objetivo de melhor capacitar as micro, pequenas e médias empresas,
que são sobretudo agentes de animação turística e unidades de TR e TH, para serem
mais competitivas nos mercados externos, centrando-se este plano nas atividades de
outdoor e nos mercados da Dinamarca, Suécia, Irlanda, Suíça e Áustria.
Convém referir que, à presente data é ainda não é do nosso conhecimento se o presente
plano pode conhecer continuidade, por se registar a intenção do parceiro líder em
abandonar a parceria e tornando-se por isso necessário ver com os competentes
serviços do COMPETE se o plano pode continuar a ser prosseguido pelos dois parceiros
restantes, que são o Centro de Portugal e Alentejo.
Caso essa possibilidade se venha a reconhecer viável, importa reprogramar os nove
meses restantes para consegui uma boa taxa de realização, sendo nossa intenção sugerir
ao parceiro o estabelecimento de uma parceria com a ATTA tendo em vista a
capacitação das PME’s do sector da Animação Turística com intervenção nos territórios
do interior dos destinos para melhor competirem na conquista de mercados externos.
Como o referimos tudo isto se encontra pendente das consequências que a saída do
Porto e Norte de Portugal pode vir a acarretar.
Recordamos que este plano conheceu um processo de análise da candidatura algo
conturbado, que levou a uma aprovação do projeto “Portugal An Outdoor Destination”,
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que excluía o investimento da ARPT do Porto e Norte de Portugal, facto que deu por seu
lado origem à apresentação de alegações contrárias e só então à aprovação plena da
candidatura pelo COMPETE.
Este projeto, candidatado em 2016, visa facultar às micro, pequenas e médias empresas
registadas no RNAAT como promovendo atividades de turismo de ar livre, em todas as
suas declinações, 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.

3. Desenvolvimento da Marca Alentejo

Este é um subplano que aqui se inscreve apenas porque as incidências financeiras
inicialmente previstas para se concluírem em 2018 se prologarão para 2019, por força
dos constrangimentos de que o concurso para o fornecimento do site conheceu e pelos
atrasos daí decorrentes.
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O envolvimento da ARPT Alentejo apenas se reporta à elaboração do novo visitalentejo,
estando as demais ações a cargo da ERT, parceiro líder.

4. GO2MÉRTOLA

Prosseguindo a parceria estabelecida com o associado Municipio de Mértola, a Agência
irá assegurar a disseminação mais aprofundada de informações sobre a oferta existente
naquele território, sobretudo no âmbito de produtos de nicho como birdwatching,
walking e astroturismo, em certames específicos e outros eventos, definidos por acordo
dos parceiros, sendo o custeio deste trabalho financiado por fundos comunitários.
Serão visados os mercados dos USA, UK e Escandinávia.

5. Internacionalização dos recursos Silvestres 2020

Este plano suporta-se na candidatura INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS
SILVESTRES 2020 e pretende dar resposta a um conjunto de três fatores críticos de
competitividade regional identificados nos diagnósticos do Programa Operacional
Regional do Alentejo (PO Alentejo 2020) e do Plano de Ação Regional do Alentejo 2020
(PAR Alentejo 2020), na vertente da Internacionalização das atividades económicas da
região, através de definição de estratégias de internacionalização e abordagens de
mercado, que permitam o reforço da respetiva capacidade competitiva e progressão na
cadeia de valor dos produtos regionais, promovendo a sua visibilidade internacional da
oferta e a atenuação da diferença entre a qualidade intrínseca dos bens e serviços e a
qualidade percebida pelos mercados internacionais.
Das ações aprovadas, sob responsabilidade da ARPTA inscreve-se a promoção
internacional do Turismo Cinegético e em termos de mercados estão definidos como
prioritários Espanha, França e Alemanha, nos quais se verificará a participação em cinco
Feiras Internacionais, a saber: Biofach, Cinegética Madrid, FECIEX Badajoz, Feria
Internacional Ganadera de Zafra e Game Fair Lamotte Beuvron (França).

Com estas ações pretende-se satisfazer as necessidades e lacunas que estão na base das
falhas de mercado. Apresenta-se um projeto que assenta num programa que visa o
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desenvolvimento dos segmentos empresariais de base da fileira, alargando a sua base
de competências, potenciando o sucesso da internacionalização das PME's, através do
desenvolvimento de mecanismos inovadores de prospeção, conhecimento e acesso aos
mercados internacionais e do estímulo a iniciativas coletivas inovadoras que potenciem
a sua internacionalização, em conformidade com a estratégia regional de especialização
inteligente.
Desta forma, a estruturação do plano obedeceu a uma lógica de intervenção sequencial
e complementar, com objetivos e resultados específicos para cada ação e atividades,
devidamente interligadas entre si, conforme se demonstra de seguida.
O objetivo central do projeto é promover a competitividade da fileira dos Recursos
Silvestres do território do Alentejo, nomeadamente as atividades cinegéticas, através do
desenvolvimento e dinamização de um programa de qualificação para a
internacionalização desta fileira, como iniciativa sustentável centrada no Território e
visa o desenvolvimento dos segmentos empresariais de base da fileira, alargando a sua
base de competências, potenciando o sucesso da internacionalização das PME's, através
do desenvolvimento de mecanismos inovadores de prospeção, conhecimento e acesso
aos mercados internacionais e do estímulo a iniciativas coletivas inovadoras que
potenciem a sua internacionalização, em conformidade com a estratégia regional de
especialização inteligente.
São promotores deste plano NERBE/AEBAL (líder), ERT ALENTEJO, ADC MOURA, ARPTA
e ACIECALM, que por seu lado tem como parceiros o Consórcio PROVERE e abrange todo
território da NUT II ALENTEJO.

6. TUREUROACE – Promoção do destino turístico EUROACE (Alentejo, Centro
de Portugal e Extremadura Espanhola)

Promovido em cooperação pelas ARPT’s Alentejo e Centro de Portugal com a Direcion
General de Turismo de Extremadura visa a promoção integrada dos destino EUROACE
nos mercados da China e Américas, através do desenvolvimento de um turismo
sustentável, do crescimento económico e do combate ao exôdo populacional dos
territórios de baixa densidade e mais interiores dos três destinos implicados.
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Neste contexto de grande dificuldade de crescimento económico e de fixação das
populações, a atividade turística é a que apresenta um efeito multiplicador mais
evidente, sendo mesmo o motor para as dinámicas de otras fileiras produtivas. Os três
destinos envolvidos na EUROACE significaram em 2017 mais de 9.000.000 de dormidas
turísticas, um valor 6% superior ao registado no ano anterior, num sector que
assegurava nesse ano mais de 91.000 empregos.
Da análise feita à atividade turística nos três destinos que integram a Euro Região,
constatou-se existirem situações de particular interesse para o conjunto, sobretudo por
serem territórios atravessados por múltiplos programas promovido por Operadores
Turísticos, sem que no entanto estes considerem o alargamento do tempo de estada
nos destinos, originando pelo menos uma dormida.
Identificou-se estarem nessa situação a maioria das propostas de Operadores dos
mercados da China e dos USA, que unem as duas capitais Ibéricas, percorrendo os três
destinos sem que aquí permaneçam senão por umas horas. A expressão que já
conhecem e o seu potencial de crescimento justificam que se desenvolvam ações de
promoção que coloquem em evidência a valorização dessses programas que resultaría
numa permanência mais prolongada nos destinos.
Ações essas que passam pela criação de uma identidade corporativa para a Euro Região,
pela realização de um evento gastronómico em Bruxelas para divulgação deste projeto
junto dos decisores da Comissão Europeia, membros do Parlamento Europeu, corpo
diplomático, serviços específicos da CE e comunicação social, pelo desenvolvimento de
campanhas publicitárias online e offline nos mercados da China e USA, pela produção
de suportes promocionais, participação em roadshows, workshops e feiras.

7 – ESTRUTURA

Em resultado dos contactos estabelecidos com a Câmara Municipal de Grândola e com
a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, está prevista para o final do primeiro
trimestre de 2019 a cedência de instalações em Grândola para onde a Agência poderá
deslocar a sua sede e serviços.
Esta mudança isentará a Agência do pagamento de encargos com o arredamento do
espaço que presentemente ocupa, o que constituirá uma poupança com algum
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significado, ao mesmo tempo que irá proporcionar melhores condições de
funcionamento para os serviços, já que as instalações que nos serão cedidas são mais
amplas do que as atuais.
A contenção de gastos assim conseguida, associada ao aumento da receita da
quotização, poderá permitir o reforço da equipa da Agência, melhorando a capacidade
de resposta.

VI – ORÇAMENTO

O Orçamento, que de seguida se apresenta, fundamenta-se no seguinte conjunto de
pressupostos:

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 883.323 €;
b) Contribuições financeiras da Entidade Regional de Turismo, no montante de
220.830€ para desenvolvimento dos PCV’s e PPM’s;
c) Contribuições financeiras do sector privado no âmbito dos PCV’s e PPM’s nas
proporções definidas nos respetivos regulamentos;
d) Contribuições financeiras de outras entidades públicas, designadamente de
âmbito autárquico, local ou regional;
e) Receitas próprias, nomeadamente as provenientes da quotização e da
prestação de serviços aos associados.
2. A promoção internacional do calendário anual de eventos, integrada no projeto
Alentejo 365, terá um investimento previsto de 90.000 €.
3. Prevê-se, para apoio à captação e realização de congressos e eventos corporativos e
associativos internacionais, o investimento de 70.000€, financiados na percentagem de
75% pelo Turismo de Portugal.
4. Os projetos comunitários, já aprovados e em desenvolvimento, apresentarão a
seguinte incidência financeira em 2019:
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a) SIAC – Alentejo 2020 – Promoção Turística Internacional do Alentejo –
Valorização dos Recursos Endógenos enquanto Ativos Diferenciadores:
617.987,14€;
b) SIAC – Compete 2020 – Portugal – An Outdoor Destination (Promoção Externa
Integrada dos Produtos de Turismo de Natureza) em copromoção com a ARPT
do Centro de Portugal: 120.000€;
c) SEUR – Alentejo 2020 – Pograma de Desenvolvimento da Marca Alentejo – Em
copromoção com a Turismo do Alentejo – ERT e no qual se enquadra a produção
do novo visitalentejo.pt: 25.953,62€;
d) SEUR – Alentejo 2020 – GOTOMÉRTOLA! – Em copromoção com o Município
de Mértola e com a Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e
Cultural do Concelho de Mértola, no qual se enquadra um conjunto de ações de
promoção externa dos produtos birdwatching, pedestrianismo e astro turismo:
23.160,78€;
e) SIAC – Alentejo 2020 – Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020, em
copromoção

com

o

NERBE/AEBAL,

ACIECALM,

Associação

para

o

Desenvolvimento do Concelho de Moura e Turismo do Alentejo – ERT: 30.996€;
f) POCTEP – COOPERA 2020 – TUREUROACE – Promoção do destino turístico
EUROACE (Alentejo, Centro de Portugal e Extremadura Espanhola), nos
mercados de long haul, em copromoção com a região Centro de Portugal e Junta
da Extremadura: 333.333€.
5. Também a contrapartida nacional obrigatória para as candidaturas apresentadas, seja
na qualidade de promotor, ou de copromotor, irão ser asseguradas por receitas próprias
resultantes sobretudo prestação de serviços bem como através da coordenação das
ações com o Plano Contratualizado com o TdP.
6. Os encargos de funcionamento, incluindo os custos com recursos humanos, serão
suportados por receitas próprias da Agência, por receitas provenientes de
financiamentos comunitários dos projetos SIAC e POCTEP e pelas receitas resultantes da
prestação de serviços aos associados.
7. A Entidade Regional irá reforçar a comparticipação nos Planos de Produto e Marca
com uma dotação de 50.000 €.
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1. INVESTIMENTO
1

Contratualização
Instrumento Promocional

Cod.

Detalhe

Mercado

Coord.
Contrat. /
PT2020

TOTAL
Euros

1.1.1 Espanha
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos Logitravel, Rumbo, Viajes Mammoth, Rutas Pangea, Triping,
e OTA’s
Club Marco Polo

x

100 000,00

Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

visitalentejo.com e comunicação online

x

3 236,25

Material Promocional

Pocket Guide

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

2 864,87

Ações com Imprensa

Press Trips

x

15 596,74

Participação em feiras, workshops e roadshows

FITUR

Participação em feiras, workshops e roadshows

Outras

Assessorias de imprensa nos mercados prioritários em
Assessoria de imprensa e RP
coordenação com o TdP

2 500,00

14 500,00
x

1 858,37

x

253,69

SUBTOTAL

142 193,67

1.1.2 França
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos Karavel, Leclerc Voyages e outras Parcerias para os Salons
e OTA’s
des Comités d'Entreprise

x

75 000,00

Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

visitalentejo.com e comunicação online

x

3 236,25

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

7 864,84

Ações com Imprensa

Press Trips

x

11 618,27

Participação em feiras, workshops e roadshows

Outras

x

1 151,10

x

253,69

Assessorias de imprensa nos mercados prioritários em
Assessoria de imprensa e RP
coordenação com o TdP
SUBTOTAL

100 507,90

1.1.3 Reino Unido
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos
Ações com ABTA, AITO e Bright
e OTA’s

x

50 000,00
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Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

visitalentejo.com e comunicação online

x

3 236,25

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

7 864,84

Ações com Imprensa

Press Trips

x

11 618,27

Participação em feiras, workshops e roadshows

World Travel Market - London

Participação em feiras, workshops e roadshows

Adventure Travel Show - London (stand modular)

x

450,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Outras

x

1 151,10

x

253,69

Assessorias de imprensa nos mercados prioritários em
Assessoria de imprensa e RP
coordenação com o TdP

10 000,00

SUBTOTAL

85 957,90

1.1.4 Brasil
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos
Decolar, Viajanet, Submarino Viagens e Hotel Urbano
e OTA’s

x

75 000,00

Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

visitalentejo.com e comunicação online

x

3 236,25

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

7 864,84

Ações com Imprensa

Press Trips

x

11 618,27

Participação em feiras, workshops e roadshows

ABAV - São Paulo

Participação em feiras, workshops e roadshows

Outras

Assessorias de imprensa nos mercados prioritários em
Assessoria de imprensa e RP
coordenação com o TdP

14 000,00
x

1 151,10

x

253,69

SUBTOTAL

114 507,90

1.1.5 Holanda / Bélgica
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos Caractère, Expair Tours, EurAm, Dias by Pharos Reisen,
e OTA’s
Imagine Travel, Transeurope, Kras

x

75 000,00

Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

visitalentejo.com, Zoover e comunicação online

x

3 806,25

Material Promocional

Pocket Guide

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

10 354,07

Ações com Imprensa

Press Trips

x

14 107,50

Participação em feiras, workshops e roadshows

Vakantiebeurs - Utrecht

Participação em feiras, workshops e roadshows

Fiets en Wandelbeurs - Gent (stand multiregiões)

x

1 050,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Fiets en Wandelbeurs - Utrecht (stand multiregiões)

x

1 050,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Outras

x

1 151,10

2 500,00

6 500,00
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Assessorias de imprensa nos mercados prioritários em
Assessoria de imprensa e RP
coordenação com o TdP

x

SUBTOTAL

253,69
117 156,36

1.1.6 Alemanha
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos
Dertour, Olimar, FTI e outros
e OTA’s

x

75 000,00

Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

visitalentejo.com e comunicação online

x

3 236,25

Material Promocional

Pocket Guide

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

7 864,84

Ações com Imprensa

Press Trips

x

11 618,27

Participação em feiras, workshops e roadshows

ITB Berlim

Participação em feiras, workshops e roadshows

CMT Stuttgart (stand multiregiões)

x

1 200,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

F.re.e Munich (stand multiregiões)

x

1 050,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

TourNatur Dusseldorf (stand multiregiões)

x

975,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Feira do Livro de Frankfurt

x

1 151,10

x

253,68

Assessorias de imprensa nos mercados prioritários em
Assessoria de imprensa e RP
coordenação com o TdP

2 500,00

10 000,00

SUBTOTAL

116 232,89

1.1.7 EUA
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos
USTOA e apresentações com CA e OT's
e OTA’s

x

40 000,00

Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

visitalentejo.com e comunicação online

x

3 236,25

Material Promocional

Pocket Guide

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

7 364,84

Ações com Imprensa

Press Trips

x

11 118,27

Outras

x

Participação em feiras, workshops e roadshows

2 500,00

SUBTOTAL

1 151,10
66 754,21

1.1.8 China
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos
Ações táticas CA's, OT e OTA's
e OTA’s
Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

20 000,00
2 500,00
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Ações com Imprensa

Press Trips

Material Promocional

Pocket Guide

Participação em feiras, workshops e roadshows

ITB China - Shanghai

2 500,00
2 500,00
10 000,00

SUBTOTAL
1.1.9

Outros
mercados
Multimercados

37 500,00

/
Ações com companhias aéreas, operadores turísticos
Inclui linha de apoio à captação de congressos
e OTA’s

x

78 882,00

Publicidade

Publicidade

x

1 383,75

Canais online

Comunicação Online

x

2 306,25

Ações com agentes do setor

Fam Trips

x

7 019,84

Ações com Imprensa

Press Trips

x

9 669,23

Participação em feiras, workshops e roadshows

Explore - Stockholm (stand multiregiões)

x

1 050,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Ferien - Wien (stand modular)

x

450,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Holiday World Dublin (stand modular)

x

450,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Alentejo Wine Festival com lojas Campbell (Irlanda)

x

150,00

Participação em feiras, workshops e roadshows

Outras

x

1 151,10

SUBTOTAL

102 512,17

1.2 PCV's
Planos de Comercialização e Vendas

PCV’s
SUBTOTAL

300 000,00
300 000,00

1.3 PPM's
Planos de Promoção de Produtos especiais com dimensão
regional ou multi regional

Planos de Produto e Mercado

2
Cod.

Alentejo 365
Espanha

483 320,00

SUBTOTAL

483 320,00

SUBTOTAL 1

1 666 643,00

Promoção Internacional de calendário anual de
eventos

Euros

Alentejo 365

90 000,00

SUBTOTAL 2

90 000,00
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3
Cod.

Captação de Congressos

Programa de Apoio à Captação e Realização de
Congressos e Eventos Corporativos e Associativos

Multimercados

Captação de Congressos

Euros
x

SUBTOTAL 3
4

SIAC - Alentejo 2020

Cod. Mercado
Multimercados

52 500,00

Promoção Turística Internacional do Alentejo –
Valorização dos Recursos Endógenos Enquanto
Ativos Diferenciadores

Euros

Comunicação Online

x

104 550,00

Ações com Comunicação Social - B2C

x

209 361,37

Ações com Operadores / Agentes do Setor

x

39 206,25

Feiras e Outros Eventos

x

100 816,07

Campanhas Publicitárias

x

62 730,00

Monitorização e Disseminação de Resultados

x

SUBTOTAL 4
5 SIAC - Compete 2020
Cod. Mercado
Multimercados

Portugal - An Outdoor Destination (Promoção
Externa integrada dos produtos de Turismo de
Natureza (Alentejo e Centro de Portugal)
Ações de Promoção, Capacitação, Avaliação e
Disseminação de Resultados.

6 SEUR - Alentejo 2020
Multimercados

Euros
x

Euros
x

SUBTOTAL 6

102 000,00
102 000,00

Programa de Desenvolvimento da Marca Alentejo
Portal de turismo www.visitalentejo.com

8 625,38
525 289,06

SUBTOTAL 5

Cod. Mercado

52 500,00

19 465,22
19 465,22

7 SEUR - Alentejo 2020
Cod. Mercado

GOTOMÉRTOLA!

Euros
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Multimercados

8

SIAC - Alentejo 2020

Cod. Mercado
Multimercados

Promoção Externa dos produtos birdwatching,
pedestrianismo e astro turismo

23 160,78

SUBTOTAL 7

23 160,78

Internacionalização dos recursos Silvestres 2020

Euros

Promoção Externa dos Recursos Silvestres

30 996,00

SUBTOTAL 8
9 POCTEP - COOPERA 2020
Cod. Mercado
Multimercados

30 996,00

TUREUROACE – Promoção do destino turístico
EUROACE (Alentejo, Centro de Portugal e
Extremadura Espanhola)

Euros

Preparação de Projeto

x

618,75

Criação de Produtos Turísticos

x

17 206,25

Criação da Marca do Destino Euroace

x

3 262,50

Visualização do destino - Produção de Material

x

64 231,25

Posicionamento do Destino

x

129 523,00

Gestão e Coordenação

x

5 912,50

Comunicação

x

29 245,79

SUBTOTAL 9

10 Estrutura

250 000,04

Estrutura

Cod.

Euros
Consumos Correntes

1 400,00

Vencimentos e Encargos

276 000,00
SUBTOTAL 10

277 400,00

TOTAL

3 037 454,10
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2. RECEITA
RECEITA 2019

ORIGEM

Turismo de
Portugal

Cod. Projeto / Componente

1.1

Contratualização da Promoção
Externa

Planos de Comercialização
Vendas
1.3 Planos de Produto e Mercado
1.2

ERT

Empresas
(investimento
privado)

SIAC Alentejo
2020

COMPETE
2020

SEUR Alentejo
2020

POCTEP COOPERA
2020

Quotas e
prestações de
serviços /
Autofinanciamento

883 323,00

e
241 660,00

TOTAL

883 323,00
150 000,00

150 000,00

300 000,00

120 830,00

120 830,00

483 320,00

2 Alentejo 365

90 000,00

90 000,00

3 Captação de Congressos

52 500,00

52 500,00

Promoção Turística Internacional
do Alentejo – Valorização dos
4
Recursos Endógenos Enquanto
Ativos Diferenciadores

*

5

Portugal - An Outdoor Destination
(Promoção Externa integrada dos
produtos de Turismo de Natureza
(Alentejo e Centro de Portugal)

*

6

Programa de Desenvolvimento da
Marca Alentejo

*

525 289,06

525 289,06

102 000,00

19 465,22

7 GOTOMÉRTOLA!

TUREUROACE – Promoção do
destino
turístico
EUROACE
(Alentejo, Centro de Portugal e
Extremadura Espanhola)
10 Estrutura

19 465,22

17 370,59

Internacionalização dos recursos
8
Silvestres 2020
9

102 000,00

26 346,60

*

TOTAL
1 267 483,00
*(coordenado com Contratualização da Promoção Externa)

5 790,19

23 160,78

4 649,40

30 996,00

250 000,04

270 830,00

270 830,00

82 102,45

13 500,00

633 738,11

115 500,00

37 500,01
36 835,81

287 500,05

250 000,04
144 297,55

277 400,00

154 737,14 3 037 454,10
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ANEXOS

Alentejo 2019

ANEXO I

883 323 €
Ações Elegíveis

1.2.

Mercados

Operadores
Turísticos

Reino Unido
Alemanha
Espanha
França
Países Baixos
Brasil
Estados Unidos da América
Irlanda
Suécia
China
Áustria
Multimercado
Outros
TOTAL

40 000,00 €
70 000,00 €
15 000,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

1.3.
OTAs
10 000,00 €
5 000,00 €
85 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
55 000,00 €
20 000,00 €

3.1.
Online
691,88 €
691,88 €
691,88 €
691,88 €
691,88 €
691,88 €
691,88 €

3.2.
Offline
691,87 €
691,87 €
691,87 €
691,87 €
691,87 €
691,87 €
691,87 €

4.1.
Website
930,00 €
930,00 €
930,00 €
930,00 €
930,00 €
930,00 €
930,00 €

4.2.

5.1.

6.1.

6.2.

8.1.

8.2.

Outro

Materiais
Informativos

Organização de
Fam Trips

Apoio a Fam
Trips

Organização de
Press Trips

Apoio a Press
Trips

2 306,25 €
2 306,25 €
2 306,25 €
2 306,25 €
2 876,25 €
2 306,25 €
2 306,25 €

2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €

5 243,23 €
5 243,23 €
1 909,91 €
5 243,23 €
6 902,71 €
5 243,23 €
4 909,90 €

2 621,61 €
2 621,61 €
954,96 €
2 621,61 €
3 451,36 €
2 621,61 €
2 454,94 €

7 746
7 746
10 398
7 746
9 405
7 746
7 412

9.1.

9.2.

Feiras Int´l

3 873
3 873
5 199
3 873
4 703
3 873
3 706

10 000
10 000
14 500

2 500

10 000

10.1.

Outros Eventos

10.2.

Feiras Produto

Outros Eventos

2 500,00 €

2 500,00 €

Workshops

450
2 025

2 351

11.2.

12.1.

Roadshows

Assessorias de
Imprensa

576

576

576
576
576
576

576
576
576
576

576

576

254
254
254
254
254
254

1 858

6 500
14 000

2 100

450
1 050
20 000,00 €

11.1.

150

450
50 000,00 €
355 000 €
40,2%

28 882,00 €
233 882 €
26,5%

691,88 €
5 535 €
0,6%

691,87 €
5 535 €
0,6%

2 306,25 €
6 510 €
0,7%

19 020 €
2,2%

4 679,90 €
12 500 €
1,4%

39 375 €
4,5%

2 339,94 €
22 188 €
2,5%

6 446
64 643
7,3%

3 223
34 822
3,9%

65 000
7,4%

2 351
0,3%

6 525
0,7%

2 008
0,2%

3 453
0,4%

3 453
0,4%

1 522
0,2%

TOTAL

85 958
116 233
142 194
100 508
117 156
114 508
66 754
600
1 050
37 500
450
100 412
0
883 323

9,7%
13,2%
16,1%
11,4%
13,3%
13,0%
7,6%
0,1%
0,1%
4,2%
0,1%
11,4%
0,0%

Anexo II - Mapa de Investimento Plano de Marca Regional 2019
883 323,00 €

ARPT

Mercado

Produto

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Atividade
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s

Ação

Descritivo

Orçamento
(em €)

J

Calendarização
F M A M J J A S O N D

1.2. Operadores Turísticos

ABTA, AITO e Bright

40 000,00 €

x

x

x

1.3. OTAs

Ações com OTA's

10 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Publicidade

691,88 € x

x

x

x

x

x

3. Publicidade online e offline

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

4.1. Website

visitalentejo

930,00 € x

x

x

x

4.2. Outro

Comunicação online

2 306,25 € x

x

x

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

5 243,23 € x

x

x

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

2 621,61 € x

x

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

7 745,51 € x

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

3 872,76 € x

9.1. Feiras

WTM London

10.1. Feiras

Adventure Travel Show - London

450,00 € x

4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
9. Participação em grandes feiras e certames
internacionais
10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Touring

Alentejo

Reino Unido

Natureza

Alentejo

Reino Unido

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.1. Workshops

Workshops

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Reino Unido

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.2. Roadshows

Roadshows

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Reino Unido

Touring

12. Assessorias de imprensa nos mercados

12.1. Assessorias de imprensa

Assessoria de imprensa

253,69 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2. Operadores Turísticos

Dertour, Olimar, FTI e outros

70 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3. OTAs

Ações com OTA's

5 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s

10 000,00 €

x

Alentejo

Alemanha

Touring

Alentejo

Alemanha

Touring

Alentejo

Alemanha

Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Publicidade

691,88 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

3. Publicidade online e offline

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

4.1. Website

visitalentejo

930,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

4.2. Outro

Comunicação online

2 306,25 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

5.1. Materiais Informativos

Pocket guide

2 500,00 € x

Alentejo

Alemanha

Touring

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

5 243,23 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

2 621,61 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

7 745,51 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

3 872,76 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

9.1. Feiras

ITB Berlin

9.2. Outros Eventos

CMT Stuttgart e Feira do Livro de
Frankfurt

2 351,10 €

10.1. Feiras

F.re.e Munich e TourNatur Dusseld.

2 025,00 €

Alentejo

Alemanha

Touring

Alentejo

Alemanha

Natureza

4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
5. Produção de materiais informativos e
promocionais
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
9. Participação em grandes feiras e certames
internacionais
9. Participação em grandes feiras e certames
internacionais
10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos

10 000,00 €

x
x
x

x

Alentejo

Alemanha

Touring

Alentejo

Espanha

Natureza

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Touring

Alentejo

Espanha

Natureza

Alentejo

Espanha

Touring

12. Assessorias de imprensa nos mercados

253,69 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

85 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicidade

691,88 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1. Website

visitalentejo

930,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2. Outro

Comunicação online

2 306,25 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.1. Materiais Informativos

Pocket guide

2 500,00 € x

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

1 909,91 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

954,96 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

10 397,83 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

5 198,91 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.1. Feiras

Fitur - Madrid

10.2. Outros Eventos

Outros eventos

12.1. Assessorias de imprensa

Assessoria de imprensa

1.2. Operadores Turísticos

Karavel, Leclerc
Salons CE

1.3. OTAs

Ações com OTA's

12.1. Assessorias de imprensa

Assessoria de imprensa

1.2. Operadores Turísticos

Viajes Mammoth, Rutas
Tripping, Club Marco Polo

1.3. OTAs

Logitravel, Rumbo e outras

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

3. Publicidade online e offline

1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s

4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
5. Produção de materiais informativos e
promocionais
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
9. Participação em grandes feiras e certames
internacionais
10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos
12. Assessorias de imprensa nos mercados
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s

Pangea,

14 500,00 € x
1 858,37 €

Voyages,

Parcerias

x

x

253,69 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

60 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Publicidade

691,88 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

França

Touring

3. Publicidade online e offline

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1. Website

visitalentejo

930,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2. Outro

Comunicação online

2 306,25 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

5 243,23 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

2 621,61 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

7 745,51 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

3 872,76 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.1. Workshops

Workshops

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

Alentejo

França

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.2. Roadshows

Roadshows

575,55 € x

Alentejo

França

Touring

12. Assessorias de imprensa nos mercados

12.1. Assessorias de imprensa

Assessoria de imprensa

253,69 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2. Operadores Turísticos

Caractère, Expair T., EurAm, Pharos R.,
Imagine T., Transeurope, Kras

60 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3. OTAs

Ações com OTA's

15 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.1. Online

Publicidade

691,88 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

Alentejo

Países Baixos

Touring

Alentejo

Países Baixos

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
3. Publicidade online e offline

Alentejo

Países Baixos

Touring

Alentejo

Países Baixos

Touring

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1. Website

visitalentejo

930,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

4.2. Outro

Zoover e Comunicação online

2 876,25 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

5.1. Materiais Informativos

Pocket guide

2 500,00 € x

Alentejo

Países Baixos

Touring

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

6 902,71 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

3 451,36 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

Alentejo

Países Baixos

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

9 405,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

4 702,50 € x

x

x

x

x

x

x

x

Touring

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

9.1. Feiras

Vakantiebeurs - Utrecht

6 500,00 € x

Alentejo

Países Baixos

Natureza

10.1. Feiras

Fiets en Wandelbeurs (Gent e Utrecht)

2 100,00 €

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.1. Workshops

Workshops

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.2. Roadshows

Roadshows

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Países Baixos

Touring

12. Assessorias de imprensa nos mercados

12.1. Assessorias de imprensa

Assessoria de imprensa

253,69 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2. Operadores Turísticos

Ações com OT's

20 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3. OTAs

Decolar, Viajanet, Submarino Viagens e
Hotel Urbano

55 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Publicidade online e offline
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
5. Produção de materiais informativos e
promocionais
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
9. Participação em grandes feiras e certames
internacionais
10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos

1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Publicidade

691,88 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Brasil

Touring

3. Publicidade online e offline

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1. Website

visitalentejo

930,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2. Outro

Comunicação online

2 306,25 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

5 243,23 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

2 621,61 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

7 745,51 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

3 872,76 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.1. Feiras

ABAV - São Paulo

14 000,00 €

x

x

x

x

4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
9. Participação em grandes feiras e certames
internacionais

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

Alentejo

Brasil

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.1. Workshops

Workshops

575,55 €

Alentejo

Brasil

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.2. Roadshows

Roadshows

575,55 €

x

x

Alentejo

Brasil

12.1. Assessorias de imprensa

Assessoria de imprensa

253,69 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2. Operadores Turísticos

Ações com USTOA e outros

20 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3. OTAs

Ações com OTA's

20 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Touring

12. Assessorias de imprensa nos mercados
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Publicidade

691,88 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

3. Publicidade online e offline

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
5. Produção de materiais informativos e
promocionais
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

Alentejo

Estados Unidos da América
Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

Alentejo

Irlanda

Touring

10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos
10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos
10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
5. Produção de materiais informativos e
promocionais
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
9. Participação em grandes feiras e certames
internacionais
10. Participação em Feiras e outros eventos de
promoção relacionados com produtos
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s
1. Ações de promoção com companhias aéreas,
operadores turísticos e OTA’s

4.1. Website

visitalentejo

930,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2. Outro

Comunicação online

2 306,25 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.1. Materiais Informativos

Pocket guide

2 500,00 €

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

4 909,90 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

2 454,94 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

7 412,18 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

3 706,09 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.1. Workshops

Workshops

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.2. Roadshows

Roadshows

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.1. Feiras

Holiday World Dublin

10.2. Outros Eventos

Alentejo Wine
Campbell

10.1. Feiras

Explore - Stockholm

1.2. Operadores Turísticos

Ações com CA's e OT's

x

x

x

x

x

x

x

x

5.1. Materiais Informativos

Pocket guide

2 500,00 €

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

9.1. Feiras

ITB China - Shangai

10.1. Feiras

Ferien - Wien

1.2. Operadores Turísticos

Ações com CA's, OT's

50 000,00 € x

x

x

x

x

x

x

Festival

x

450,00 € x
com

lojas

Alentejo

Irlanda

Gastronomia & Vinhos

Alentejo

Suécia

Natureza

Alentejo

China

Touring

Alentejo

China

Touring

Alentejo

China

Touring

Alentejo

China

Touring

Alentejo

China

Touring

Alentejo

Áustria

Touring

Alentejo

Multimercado

Touring

Alentejo

Multimercado

Touring

1.3. OTAs

Ações com OTA's

28 882,00 € x

x

x

x

x

x

Alentejo

Multimercado

Touring

3. Publicidade online e offline

3.1. Online

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

x

Alentejo

Multimercado

Touring

3. Publicidade online e offline

3.2. Offline

Publicidade

691,87 € x

x

x

x

x

4.2. Outro

Comunicação online

2 306,25 € x

x

x

x

x

6.1. Organização de Fam Trips

Fam Trips

4 679,90 € x

x

x

x

6.2. Apoio a Fam Trips

Fam Trips

2 339,94 € x

x

x

8.1. Organização de Press Trips

Press Trips

6 446,15 € x

x

8.2. Apoio a Press Trips

Press Trips

3 223,08 € x

x

4. Manutenção e dinamização dos canais online
regionais de turismo
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
6. Organização ou apoio a visitas de familiarização e
outras ações de formação e divulgação para agentes
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos
8. Organização ou apoio a visitas de imprensa e
outras ações de promoção com os media dos

150,00 €

x

1 050,00 €
20 000,00 € x

x
x

x

x

2 500,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 500,00 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10 000,00 €

x

450,00 € x

Alentejo

Multimercado

Touring

Alentejo

Multimercado

Touring

Alentejo

Multimercado

Touring

Alentejo

Multimercado

Touring

Alentejo

Multimercado

Touring

Alentejo

Multimercado

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.1. Workshops

Workshops

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alentejo

Multimercado

Touring

11. Participação em Workshops e Roadshows

11.2. Roadshows

Roadshows

575,55 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

