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I. ENQUADRAMENTO 

1. INTRODUÇÃO

O presente plano fundamenta-se no mode-
lo da contratualização definido para o triénio 
2019/2021 e visa contribuir para a definição de 
objetivos e implementação da Estratégia Nacional 
de Turismo 2027 (ET 2027), garantir a coerência 
da promoção regional/nacional e envolver as em-
presas privadas na promoção dos territórios, so-
bretudo numa perspetiva comercial.

Prosseguindo a decisão tomada em 2004 e veri-
ficando que a ARPT Alentejo continua a cumprir 
com os pressupostos necessários a ser parte con-
tratante, o Turismo de Portugal voltou a eleger 
para o corrente triénio esta Agência como parcei-
ro com o qual contratualiza a sua competência de 
promoção externa.

Das “Linhas de Orientação Estratégica e Operacio-
nal” permitimo-nos retirar contributos para a defi-
nição do enquadramento da atividade que adiante 
se irá propor e detalhar, partilhando igualmente 
com a massa associativa os fundamentos apre-
sentados pelo Turismo de Portugal para as orien-
tações comunicadas.

Assim, realçamos que o Turismo de Portugal re-
conhece que o Alentejo, se bem que de expressão 
muito contida face ao todo nacional, é um territó-
rio com evolução positiva em termos de afirmação 
turística, tendo passado de uma quota de 1,7% 
em 2018 para representar em 2019, 1,9% (dados 
a agosto) das dormidas totais de estrangeiros no 
total nacional.

É nossa convicção que as evoluções conhecidas 
na oferta, na crescente maturidade de produtos 
turísticos que, não obstante serem de nicho, são 
uma efetiva referência para o destino, na evolução 
das motivações dos turistas, que cada vez mais 
procuram um tipo de oferta como a que carateriza 
o Alentejo, tudo isto associado à maior competên-
cia das empresas no âmbito da internacionaliza-
ção dos seus negócios, farão com que num futuro 
próximo a importância deste destino no contexto 
nacional seja mais relevante.

Como a seguir demonstraremos no período com-
preendido entre janeiro e agosto passado a região 
mostra um pequeno crescimento, na casa de 1% 
nas dormidas de estrangeiros e um crescimento 
de 2,6% em hóspedes estrangeiros, mantendo a 
estada média (1,8 noites).

Em termos de mercados o TOP 5 conheceu uma 
pequena alteração, sendo agora constituído por 
Espanha, Alemanha, Brasil, EUA e França e repre-
sentando 57,2% das dormidas de estrangeiros na 
região (dados 2018). Deste conjunto de mercados, 
o Brasil e os EUA apresentam crescimentos signi-
ficativos, tendo encerrado 2018 respetivamente 
com 14,5% e 22,4%, e revelando no final de agos-
to uma evolução acumulada de, respetivamente, 
26,8% e 19,8%.

A procura turística está, em grande medida, rela-
cionada com o touring. Évora, Estremoz, Vila Vi-
çosa e Elvas constituem vértices de um polígono 
que possui potencial para reter hóspedes pela sua 
centralidade, mas a diversidade de oferta é a ma-
triz da região, com distintas ofertas complementa-
res, como por exemplo a Serra de S. Mamede (Cas-
telo 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 walking, cycling e as 
diferentes atividades náuticas, mas também as vi-
sitas às pequenas cidades e o património mundial, 
a gastronomia e o enoturismo têm procura inter-
nacional e permitem disseminar fluxos turísticos 
por toda a região.

Também o reforço da imagem da região do Alente-
jo no segmento M&I, com particular destaque para 
os incentivos e pequenos e médios congressos, 
que têm vindo a demonstrar uma performance re-
levante para o território nacional.

Não obstante os exemplos de menor sucesso vi-
vidos no passado, iremos continuar a apostar no 
cross-selling com destinos limítrofes, como é o 
caso do Centro de Portugal, Lisboa e Algarve, ex-
plorando as complementaridades entre si e alar-
gando a capacidade de captação de recursos tu-
rísticos.

O Alentejo está pouco dependente da operação 
turística internacional, pelo que a prioridade de 
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atuação vai recair nas campanhas conjuntas com 
portais de reservas de viagens e na promoção com 
parceiros da operação turística especializados em 
produtos de nichos que são oferecidos na região. 

A aposta na captação de reuniões e congressos 
das associações do trade internacional, figura-se 
como uma opção potenciadora de negócio, por 
atuar na capacitação dos operadores e na notorie-
dade do destino. 

No seu conjunto, as atividades relacionadas com 
rotas aéreas, TO e OTA vão 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 essencial, pela capaci-
dade de gerar notoriedade e visibilidade do Alentejo 
nos mercados externos. Vamos qualificar as press 
trips, procurando sempre os melhores meios para 
um melhor retorno. Porém, daremos sempre priori-
dade a programas específicos para nichos de mer-
cado de elevado valor e também de programas que 
abranjam diferentes áreas da região.

A seleção dos meios vai procurar a diversidade 
dos mercados de origem, com destaque para os 
mercados com maior capacidade de crescimento 
para a região, mas sem esquecer a importância de 
outros, nomeadamente os que se nos apresentam 
de forma mais madura.

Para garantir a execução do Plano de Marketing 
Alentejo 2020 a ARPT Alentejo irá dispor, a abri-
go do contrato firmado com o Turismo de Portu-
gal, de um orçamento que inclui a importância de 
883.323 €, a título de contribuição do Turismo de 
Portugal, 220.830 € como comparticipação da En-
tidade Regional de Turismo, bem como 220.830 
€ de investimento privado, o que perfaz, nas suas 
3 componentes (Plano Marca Alentejo, Planos de 
Comercialização e Venda e Planos de Produtos e 
Mercado) um investimento total de 1.324.983 €, 
ao qual acresce o montante de 1.236.633 € resul-
tante dos financiamentos comunitários.

Tal como nos foi comunicado nas linhas de orien-
tação, as 3 componentes do Plano de Marketing 
Alentejo 2020 visarão:

Plano de Marca Alentejo

Socorrendo-nos mais uma vez das “Linhas de 
Orientação Estratégia e Operacional”, que mate-
rializam as orientações definidas na Estratégia Tu-
rismo 2027, esta componente do Plano de Marke-
ting Alentejo 2020 terão os seguintes enfoques:

Coesão territorial – Procurando atenuar as assi-
metrias sub-regionais e concertar as intervenções 
entre ARPT’s;

Crescimento em valor – Contribuindo para o cres-
cimento da receita a um nível superior aos demais 
indicadores;

Diminuição da sazonalidade – Reduzindo os dese-
quilíbrios sazonais, através da aposta na promoção 
e incentivo à comercialização de produtos que fun-
cionem em contraciclo com a procura dominante;

Transferência de conhecimento - Adquirindo mais 
conhecimento sobre cada um dos mercados e ga-
rantir a sua disseminação pelo tecido empresarial;

Inovação – Destacando as propostas inovadoras 
de colocação em venda dos produtos;

Sustentabilidade – Tendo bem presente o respei-
to pela cultura e identidade locais, pela natureza e 
pelo impacto na economia local resultante da ati-
vidade económica;

Diversificação de mercados e segmentos da pro-
cura – Prestando a maior atenção às mudanças 
que se revelem nos mercados, nomeadamente 
quanto à importância de novos canais de distribui-
ção e de novos segmentos de procura, levando ao 
conhecimento dos mercados o que de diferencia-
dor este destino oferece;

Fidelização da procura – Conseguindo que cada 
vez mais os turistas que aportam à região sintam 
vontade de voltar, contribuindo o nosso trabalho 
para que o tecido empresarial regional acolha ain-
da melhor os nossos clientes;

Divulgação de novas experiências turísticas – Usando 
abordagens inovadores na apresentação dos produ-
tos a comercializar, discriminando positivamente os 
que se revestem de uma dimensão mais inovadora, 
capazes de atrair outros segmentos da procura;
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Conversão de notoriedade em vendas – Assegu-
rando que a visibilidade que se venha a conseguir 
redunde em aumento de vendas, apostando em 
mais comunicação articulada com operadores e 
plataformas de venda.

2. Planos de Comercialização e Venda (PCV)

Prosseguindo as “Linhas de Orientação Estratégi-
ca e Operacional”, os PCV´s serão planos conjun-
tos que completem ou especializem a intervenção 
promocional contida no Plano Marca Alentejo, ad-
mitindo-se que possam ser aprovadas candidatu-
ras de projetos individuais se a especificidade do 
produto, do mercado ou da ação proposta assim 
o justificar.

Serão considerados PCV’s conjuntos os que agre-
guem mais de 4 empresas detentoras de registos/
licenças distintas segundo o que consta no Registo 
Nacional de Turismo.

Os PCV’s reger-se-ão pelas normas que se encon-
tram vertidas em capítulo próprio do “Plano de 
Marketing Turístico do Alentejo 2020” e terão uma 
dotação de 150.000€.

3. Planos de Produto e Mercado (PPM)

Fruto da experiência vivida no ano de 2019, que 
depois de um aturado trabalho de compatibiliza-
ção de interesses intersectoriais e inter-regionais, 
se traduziu na apresentação e aprovação de dois 
PPM’s , é nossa intenção dar continuidade a esses 
PPM’s e incentivar a organização de outros dois, 
um especificamente vocacionado para o M&I e ou-
tro para o Enoturismo, consagrando a este Planos 
uma dotação global de 70.830€, com os seguintes 
contornos genéricos:

Plano Produto e Mercado | “Portugal a Country-
side Dream” 

Capitalizando com o conhecimento que resultou 
do projeto “Internacionalização do Turismo no 
Meio Rural”, desenvolvido pelo Gabinete de Pla-
neamento e Políticas do Ministério da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas e elabora-
do pela THR em 2012, pretende-se dar continui-
dade ao projeto conjunto com a ARPT do Centro de 
Portugal, implicando as empresas que participam 
na Associação Heranças do Alentejo e na Associa-

ção dos Hotéis Rurais de Portugal, e outros, que 
visa contribuir para o reforço das vendas, o forta-
lecimento do trabalho em rede entre as unidades 
deste tipo de alojamentos, 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 es-
tadia, crescimento em valor e notoriedade inter-
nacional dos territórios de mais baixa densidade. 

É nossa convicção que o “mundo rural” é, por si 
só, um produto e que nele se acolhem atividades 
de animação, alojamento e restauração, que se 
devem relacionar numa dimensão de complemen-
taridade geradora de sinergias. 

Falar de mundo rural é falar de Walking, Cycling, 
Enoturismo, Termalismo e Cultura, e de muito 
mais que o somatório de todos estes produtos. 

O Plano de Ação foi definido exatamente com vista 
a satisfazer estes objetivos.

Plano de Produto e Mercado | Setúbal Bay - Tu-
rismo na Natureza

De igual sorte se pretende dar continuidade ao 
PPM Setúbal Bay – Turismo na Natureza, projeto 
que visa fomentar o trabalho em rede por parte de 
empresas que de forma direta, ou indireta, devem 
convergir para a promoção dos diversos produtos 
que caracterizam a Baía de Setúbal e que, de uma 
forma sintética, podemos titular como “Turismo 
na Natureza”, abarcando todo o tipo de ativida-
des náuticas de recreio, dolphinwatching, birdwa-
tching, walking e cycling em zonas de vocação 
excecional para o efeito, como são as abrangidas 
pelo Parque Marinho Luis Saldanha, Parque Natu-
ral da Serra da Arrábida e da Reserva Natural do 
Estuário do Sado.

Pretende-se vencer a dificuldade real sentida por 
uma boa parte do tecido empresarial em conse-
guir interligar-se com as plataformas de venda, 
seja por não possuírem recursos para garantirem 
o funcionamento de sistemas de reserva, seja por 
inadequação das plataformas digitais próprias. 

Em simultâneo, espera-se conseguir maior visibili-
dade para atividades que tradicionalmente são co-
mercializadas em calendários restritos e que, caso 
cheguem a outros públicos, podem alargar em 
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muito a época da sua possível fruição, levando-os 
a serem mais conhecidos por via da comunicação, 
nomeadamente em suportes digitais, ou através 
da participação em certames específicos. 

Tem ainda como objetivo para os próximos anos o 
crescimento em abrangência, sobretudo no domí-
nio do território, alargando-se a toda a região cos-
teira, a sul e a norte, e à miríade de empresas de 
alojamento e atividades que aí desenvolvem a sua 
intervenção, seguindo as mais diversas formas de 
turismo na natureza. 

Plano de Produto e Mercado | Alentejo a M&I 
Destination

Ainda que forma menos abrangente, o Alentejo 
possui uma oferta qualificada para a realização de 
programas de incentivos, eventos especiais, com 
particular relevo para os congressos de pequena e 
média dimensão, e outros eventos, tendo-se vindo 
a constatar a crescente importância que estes as-
sumem, sobretudo no âmbito do mercado externo.

Para além do seu contributo bruto para a perfor-
mance dos empreendimentos turísticos, o facto de 
muitos destes eventos terem lugar fora das épocas 
de maior procura, constitui um importante fator no 
atenuar da sazonalidade.

Estamos em crer que um trabalho mais focado no 
domínio da promoção do Alentejo e de alguns equi-
pamentos em especial, como um destino com oferta 
para o segmento do M&I poderá ser potenciador da 
captação de mais eventos, pelo que se sugere a cria-
ção de um terceiro PPM com este objetivo específico.

Plano de Produto e Mercado | Enoturismo

Tendo a nossa Agência, inúmeros enoturismos 
associados, além de serem também associadas a 
Rota dos Vinhos do Alentejo e a Rota dos Vinhos 
da Península de Setúbal (área promocional de Lis-
boa, mas abrangendo o litoral alentejano), que por 
sua vez têm em conjunto cerca de 100 enoturis-
mos associados e sendo o produto “Enoturismo” 
umas das novas prioridades nacionais, entende-
mos existir fundamento e oportunidade para o de-
senvolvimento de um plano especial de promoção 
deste produto.

Acresce que os enoturismos destas duas regiões 

demarcadas são de tipo tão diverso que neles se 
englobam desde adegas com hotéis de excelência, 
spas e restaurantes a pequenas unidades familia-
res, marcadas pela história e qualidade dos vinhos. 

Tem ainda produtores de topo na área da susten-
tabilidade, integrados no programa de sustentabi-
lidade dos Vinhos do Alentejo, que são modelo a 
nível internacional. 

Esta riqueza, associada às outras valências da re-
gião, tem levado o Alentejo, incluindo o litoral do 
Alentejo que integra a Região Demarcada da Pe-
nínsula de Setúbal, a ser destacado desde 2014, 
como uma das 10 melhores regiões enoturísti-
cas do mundo para visitar, ou mesmo a melhor 
do mundo, em publicações internacionais como 
a USA Today, New York Times, Wine Enthusiast e 
Vine Pair, entre outros. 

É a neste produto em afirmação, mas já portador 
de caraterísticas tão distintivas, que queremos 
fundamentar um PPM específico, que detalhare-
mos mais adiante.

4. Planos com financiamento Comunitário

Numa dimensão supletiva ao Plano de Marketing 
Regional, serão desenvolvidos em 2020 projetos 
suportados por financiamentos comunitários, gra-
ças a candidaturas já aprovadas ou em análise, 
nas quais o estatuto da Agência é de promotor ou 
de copromotor e em cuja engenharia financeira, 
como previsto no Protocolo para a Contratualiza-
ção 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), projeto iniciado em 
2018 e que se executará até setembro de 2020, 
fundamentalmente destinado à promoção de pro-
dutos de nicho diferenciadores de cada subterritó-
rio que integra a NUT II Alentejo;

INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SIL-
VESTRES 2020, promovido em colaboração com 
NERBE/AEBAL (líder), ERT ALENTEJO, ADC MOU-
RA e ACIECALM, que visa a internacionalização 
das atividades económicas da região, em particu-
lar da internacionalização dos produtos locais e 
uma aposta no produto turístico Caça.



9

P L A N O  D E  M A R K E T I N G  2 0 2 0

P L A N O  D E  M A R K E T I N G  2 0 2 0

ALENTEJO – AN INTERNACIONAL TOURIST 
DESTINATION, destinado à promoção de pro-
dutos de nicho diferenciadores, visa, a partir de 
2020, dar continuidade ao projeto de visibilidade/
notoriedade do destino “Valorização dos Recur-
sos Endógenos Enquanto Ativos Diferenciado-
res”, apostando no alargamento da intervenção a 
outros nichos, de que são exemplo o enoturismo, 
o olivoturismo, as rotas do mármore, os roteiros 
associados à gastronomia e aos produtos locais, 
acrescido da partilha de sinergias com outras fi-
leiras produtivas e mesmo com outros produtos 
mais genéricos como o turismo desportivo, o tu-
rismo equestre, os Caminhos de Santiago, o tu-
rismo religioso, as indústrias da cultura, etc., que 
hoje se apresentam prontos a ser comercializados 
graças a investimentos públicos e privados de que 
foram alvo. Pretende-se com este projeto atingir 
uma dimensão de competitividade do Destino por 
via da Capacitação das PME, contribuindo para o 
aumento das suas oportunidades comerciais nos 
mercados internacionais.
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2. ATIVIDADE DO ALOJAMENTO TURÍSTICO

Como se pode constar pelo quadro seguinte, o ano 
de 2018 constituiu o culminar de um processo de 
crescimento de forte expressão no que concerne 
ás dormidas de estrangeiros, iniciado de forma 
mais expressiva em 2010 e que apresentou taxas 
de crescimento anual (Sem TR, TH, AL e PC)  que 
em alguns dos anos foram de dois dígitos percen-
tuais (2014 com 24, 9%; 2011 com 22,1%, 2017 
com 15,9% e 2015 com 14,5%).

Ciclo esse que, a julgar pelos números registados en-
tre janeiro e agosto do ano em curso, conhece agora 
uma fase de abrandamento, com um crescimento na 
casa do 1% das dormidas de estrangeiros.

Quadro 1

Evolução do número de dormidas 2004-2018

Mercado Externo e Interno (Sem TR, TH, AL, PC e PJ)

Ano M. Interno M. Externo  Total 
2004 737 105 255 911 993 016
2005 694 629 244 641 939 270
2006 714 555 263 937 978 492
2007 823 729 265 840 1 098 569
2008 794 124 291 549 1 085 673
2009 873 684 266 631 1 104 315
2010 897 966 274 592 1 172 558
2011 913 753 329 899 1 243 652
2012 794 152 355 195 1 149 347
2013 771 100 368 200 1 139 300
2014 865 000 440 400 1 305 500
2015 937 400 492 800 1 430 200
2016 1 043 100 541 300 1 584 400 
2017 1.142.300 627.000 1.769.300
2018 1.180.600 683.800 1.864.400

Quadro 2

Evolução do número de dormidas 2004 - 2018

Mercado Externo e Interno

Como referimos, os valores dos dois quadros ante-
riores não consideram toda a oferta do Alentejo, pois 
deixa de fora o TR, TH , AL e PC, mas como nos reve-
lam toda a série deste a constituição da ARPT Alente-
jo em 2004, quisemos trazê-los a esta reflexão.

Caso tomássemos como referência também as 
tipologias até agora não consideradas, mas que 
o INE já analisa desde 2014, a sua expressão é a 
que a seguir se apresenta e que revela uma subida 
bruta ligeiramente superior a um milhão de dormi-
das em cinco anos:

Quadro 3

Evolução do número de dormidas 2014-2018

Mercado Externo e Interno – Todo o alojamento

Ano M. Interno M. Externo Total 
2014 1.126.500 537.800 1.664.300
2015 1.296.700 627.600 1.924.300
2016 1.435.100 699.200 2.134.300
2017 1.630.000 857.300 2.4487.400
2018 1.708.400 967.500 2.675.900

Tomando, a título de exemplo, os valores refe-
rentes as dormidas totais no Alentejo em 2018 
podemos constatar que o TR, TH e AL acrescen-
ta praticamente 30% às dormidas registadas nos 
estabelecimentos hoteleiros, assumindo a distri-
buição da procura pelas diferentes tipologias de 
alojamento a seguinte expressão:

Quadro 4 

2018 – Distribuição das dormidas por tipologia
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No ciclo estatístico iniciado em 2014, com o tra-
tamento pelo INE da informação prestada pelos 
estabelecimentos de TR, TH e AL com mais de 10 
unidades de alojamento, a atividade global dos 
alojamentos tem a seguinte expressão:

Quadro 5

Dormidas 2016 - 2018 – Todo o alojamento

A evolução positiva conhecida abrange todos tipos 
de alojamento, ainda que tenha uma expressão 
percentualmente mais evidente no Alojamento 
Local e na Hotelaria, facto que pode ser influencia-
do pelo aumento muito significativo do número de 
unidades de AL registadas, sendo que em parte se 
tratava de unidades pré existentes e em atividade, 
mas que não o faziam num quadro de legalidade.

Quadro 6

Dormidas 2016 e 2018

Mercados Nacional e Estrangeiro – todo o alojamento

Como se depreende da leitura do Quadro 6, ape-
nas no AL é notória a maior procura por parte de 
nacionais, enquanto nos estabelecimentos hote-
leiros, TR e TH a relação entre mercado interno e 
externo está dentro dos parâmetros identificados 
nas quotas globais que representam.

Ainda que o peso do Alentejo no quadro da ativida-
de turística nacional seja de expressão muito mo-
desta, como já o afirmámos, importa ter presente 
o seu significado na economia regional, realçando 
que a atividade das diferentes tipologias do aloja-
mento teve uma contribuição direta na economia 
deste destino de 64 milhões de euros em 2014, 
73 milhões em 2015, 84,7 milhões em 2016, 100 
milhões em 2017 e 106,5 milhões em 2018.

No ano em curso e reportando a 30 de agosto, os pro-
veitos globais atingiram já os 119,8 milhões de euros.

Quadro 7

Proveitos globais 2014 – 2019* (Até agosto)

Em milhões de Euros

Esse aumento tem sido conseguido sobretudo gra-
ças ao mercado nacional, que tem representado 
entre 2014 e o ano em curso sempre a fatia mais 
importante da procura, variando entre os 63,3% 
de 2018 e os 66,3% de 2014.
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3. MERCADOS, PRODUTOS E  
OBJETIVOS 2020

Se atentarmos no que se passa numa dimensão 
nacional, usando para isso a informação contida 
nas “Linhas de Orientação Estratégica e Opera-
cional”, constatamos que depois do crescimento 
assinalável registado no ano de 2017, o turismo 
nacional registou um crescimento moderado em 
2018, ainda assim com resultados muito positi-
vos em termos de proveitos na hotelaria e recei-
tas do turismo.

Os primeiros oito meses de 2019 evidenciaram 
uma recuperação do ritmo de crescimento do se-
tor, tanto em termos de mercado nacional como 
dos mercados externos. No caso dos mercados 
externos, os principais indicadores relativos aos 
primeiros 8 meses deste ano, demonstram os 
seguintes níveis de evolução, face ao período 
homólogo de 2018: +6,5% de hóspedes estran-
geiros, +2,9% em dormidas e +7% em receitas 
turísticas.

Este crescimento tem sido ancorado nos merca-
dos long-haul, em especial dos Estados Unidos, 
China e Brasil, que têm compensado a quebra de 
mercados tradicionais como a Alemanha, Holan-
da ou Bélgica. O Reino Unido, principal mercado 
emissor para Portugal (quota de 19,5%) regista 
+1,2%.

Ao nível das NUTS II, o Norte regista o maior 
crescimento com +11,5%, seguindo-se os Aço-
res (+4,1%), a Área Metropolitana de Lisboa 
(+4,6%) e o Centro (+2,6%). O Alentejo sobe 
ligeiramente face ao período homólogo (0,9%) 
e apenas a Madeira regista um comportamento 
negativo (-4,5%) em termos de dormidas de não 
residentes.

A distribuição da procura pelos destinos regio-
nais continua a mostrar uma grande concentra-
ção no Algarve, na Área Metropolitana de Lisboa 
e na Madeira. Em 2018, a quota destes 3 desti-
nos, medida pelas dormidas de não residentes, 
foi de 76,8%, mantendo-se inalterável até julho 
de 2019.

A taxa de sazonalidade em 2018 situou-se em 
35,5% quando a referência é o mercado externo.

Destaca-se que a pretensão de baixar a sazona-
lidade tem sido conseguida em algumas regiões, 
já que foi inferior em 0,5 p.p. face a 2017 e em 
1,5 p.p. face a 2016.

A. Objetivos

Para a definição dos objetivos de crescimento 
no plano nacional foram considerados dados 
relativos ao desempenho dos principais desti-
nos concorrentes, as estimativas da Organização 
Mundial do Turismo em termos de crescimento 
de fluxos turísticos e, ainda, os dados relativos à 
procura externa em Portugal nos primeiros sete 
meses de 2019.

Embora as chegadas de turistas internacionais 
ao Sul da Europa e Mediterrâneo tenham

registado, segundo a OMT, um crescimento mé-
dio anual de 7,0% entre 2016 e 2018 (em que 
2017 foi o ano em que se atingiram números 
recordes), essa evolução deverá desacelerar 
de forma acentuada, quando se considera uma 
perspetiva a médio prazo. Aliás, o crescimento 
em 2018 foi de apenas 5,5% na Europa do Sul 
e do Mediterrâneo e as previsões da OMT para o 
crescimento até 2030 situam-se nos 2,3%.

Racional para definição de Objetivo para Por-
tugal

Tendo presente o objetivo de crescer acima dos 
concorrentes, é fixado o objetivo para Portugal 
um crescimento global de 3,5% nas dormidas de 
estrangeiros na hotelaria em 2020, ligeiramen-
te acima do crescimento registado até julho de 
2019 (+2,9%).

Racional para definição de Objetivos para as 
NUTS II

Na definição de objetivos 2020 para cada uma 
das regiões NUTS II, foi utilizado o seguinte ra-
cional:

Com base na taxa de crescimento de cada uma 
das regiões no período de janeiro a julho de 
2019, estimou-se um total de dormidas até final 
do ano;

O objetivo 2020 para Portugal passa por aplicar 
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um crescimento de 3,5% das dormidas face à 
estimativa de 2019;

Na repartição do esforço de crescimento em 
2020, utilizou-se como proxy o esforço estima-
do de cada região em 2019, tendo como base os 

objetivos definidos nas Linhas de Orientação Es-
tratégica para 2019.

No documento Linhas de Orientação Estratégica 
e Operacional para 2019, foram definidos os se-
guintes objetivos por região:

Quadro 8

Objetivos e contributos por ARPT

Obj  
Dormidas 2019 (definido 

LOE 2019)
Dormidas 2018 Obj 2019 abs (obj 2019) 

% * dormidas (2018)
Crescimento esperado de 

cada região
Contributo esperado de 

cada região %)

Norte 12,0% 5 740 496 6 429 356 688 860 28,1%

Centro 12,5% 3 000 858 3 375 965 375 107 15,3%

Lisboa 3,0% 13 780 955 14 194 384 413 429 16,9%

Alentejo 15,0% 967 541 1 112 672 145 131 5,9%

Algarve 3,0% 15 645 719 16 115 091 469 372 19,1%

Açores 12,5% 1 230 045 1 383 801 153 756 6,3%

Madeira 3,0% 6 883 811 7 090 325 206 514 8,4%

Total País 5,0% 47 249 425 49 701 593 2 452 168 100,0%

Com base nos objetivos definidos para 2019 e sendo conhecidos os dados da procura externa em 2018, 
estimou-se um contributo esperado de cada região para alcançar esses objetivos.

A seguinte tabela permite descrever a metodologia utilizada na definição dos objetivos por região para 2020:

Quadro 9

Objetivos por ARPT
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(A) (B) (C) (D) (E)=(C)*(D) (F)=€*3,5% (G) (H)=[(-
F)€]*(G) (I)=(H)+(E)  (J)=(I)/

(E)-1

Portugal 41 770 902 46 789 529 47 249 425 2,9% 48 665 412 50 368 701 100,0% 1 703 289 50 368 701 3,5%

Norte 4 415 125 5 194 505 5 740 496 12,1% 6 435 096 28,1% 478 486 6 913 582 7,4%

Centro 2 364 188 3 223 007 3 000 858 3,1% 3 093 885 15,3% 260 552 3 354 436 8,4%

Lisboa 11 421 298 13 116 577 13 780 955 4,7% 14 428 660 16,9% 287 170 14 715 830 2,0%

Alentejo 699 189 857 349 967 541 0,0% 967 541 5,9% 100 809 1 068 350 10,4%

Algarve 14 870 869 15 875 094 15 645 719 1,6% 15 896 051 19,1% 326 028 16 222 079 2,1%

Açores 961 471 1 088 480 1 230 045 2,7% 1 263 256 6,3% 106 800 1 370 056 8,5%

Madeira 7 038 762 7 434 517 6 883 811 -4,4% 6 580 923 8,4% 143 446 6 724 369 2,2%
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Assim, para 2020, o objetivo de crescimento de 
é de 3,5% das dormidas de estrangeiros para 
Portugal, ou seja, terão de ser ultrapassadas as 
50.368.700 dormidas. Se o contributo do Alentejo 
para o total nacional de dormidas de estrangeiros 
em 2019 está a ser de 5,9%, implicará que, para 
que mantenha a mesma contribuição em 2020, 
tenha de crescer 10,4% face ao número com que 
previsivelmente encerrará 2019 e que será de 
967.541 dormidas, quando a 30 de agosto somá-
vamos 677.300.

Para 2020, foi igualmente estipulado um objetivo de 
atingir um nível de taxa de sazonalidade de 35,2% 
para a atividade turística em Portugal, que se desdo-
bra da seguinte forma pelas 7 regiões turísticas: 

Quadro 10

Redução da Sazonalidade

Taxa  
Sazonalidade 

2018 (Merc 
Ext)

Objetivo  
Redução  

Sazonalidade 
2020

Objetivo  
Sazonalidade 

2020

Norte 35,4% -0,3% 35,1% 

Centro 39,9% -0,5% 39,4% 

AM 
Lisboa 31,8% -0,2% 31,6% 

Alentejo 39,3% -0,5% 38,8% 

Algarve 39,2% -0,5% 38,7% 

RA 
Açores 47,4% -0,5% 46,9% 

RA 
Madeira 29,9% -0,2% 29,7% 

Total 35,5% -0,2% 35,2% 

 

 B. Mercados

Mais uma vez seguindo as linhas de orientação de-
vemos atentar que os mercados emissores para 
Portugal têm sofrido algumas alterações em resul-
tado do contexto económico, político e social ocorri-
do em diferentes latitudes, mas também pela com-
petitividade demonstrada pelo turismo nacional. 

Os mercados prioritários foram identificados na 
ET27 tendo por base a procura externa e a capa-

cidade de resposta da oferta nacional face a essa 
procura e dividem-se em quatro grupos distintos: 

Mercados estratégicos – Espanha, Reino Unido, 
Alemanha, França, Brasil, Holanda, Irlanda e Paí-
ses 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 con-
ta 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 su-
perior ao da época alta e aquelas que potenciem a 
fidelização dos visitantes; 

Mercados de aposta – EUA e China: são merca-
dos 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 supor-
tados com novas ligações aéreas; 

Mercados de crescimento – Itália, Bélgica, Suíça, 
Áustria, Rússia, Polónia e Canadá: são os merca-
dos que apresentam uma quota de mercado mais 
baixa, mas cujo comportamento histórico ou co-
nhecimento do mesmo indiciam a possibilidade de 
impulso do crescimento ou reversão do declínio. 
Estes mercados possuem já alguma representati-
vidade no turismo nacional e potencial de cresci-
mento, podendo contribuir para a diversificação da 
procura turística em Portugal; 

Mercados de atuação seletiva – Japão, Austrália, 
Países do Sudeste Asiático, Coreia do Sul, Índia, 
Israel, Países da Península Arábica e Argentina/
Chile, mercados que pela sua distância e/ou di-
mensão apresentam dificuldade em assumir mas-
sa crítica, mas que oferecem oportunidades, ou 
onde se perspetiva crescimento a longo prazo, e 
a que importa dar atenção. Trata-se de mercados 
que poderão ser objeto de ações de promoção 
focadas em ofertas ou em segmentos de procura 
específicos, desde que estrategicamente funda-
mentadas e justificadas. Neste âmbito, deverá ser 
tido em consideração, nomeadamente, a procura 
potencial existente nesses mercados e as oportu-
nidades que venham a ser detetadas. 

Importa reforçar que esta matriz de mercados es-
tabelece prioridades de atuação, mas não é uma 
matriz estática, alheada dos movimentos da pro-
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cura ou de acontecimentos conjunturais, poden-
do-se acrescentar ou reduzir mercados sempre 
que exista uma sólida fundamentação e justifica-
ção. A priorização dos mercados é feita a partir da 
procura, isto é, da atual representatividade (quota) 
e das taxas de crescimento dos mercados emisso-
res para Portugal.  

Especificamente para o Alentejo haverá que con-
solidar os mercados de Itália, Espanha, Benelux, 
Reino Unido, Alemanha, França, continuando a 
franca aposta no mercado do Brasil e EUA. 

Não obstante as situações de menor sucesso do 
passado recente, é nossa intenção procurar tra-
balhar em cross-selling com destinos limítrofes, 
como é o caso do Centro de Portugal, Lisboa e Al-
garve, ou até com regiões limítrofes espanholas, 
como é o caso da Extremadura e da Andaluzia, 
explorando as complementaridades entre todas e 
alargando a capacidade de captação de recursos 
turísticos. 

C. Produtos

Para além do referido na introdução, é nossa inten-
ção dar continuidade ao trabalho dos anos prece-
dentes, continuando a  considerar o Touring como 
um dos produtos de maior expressão neste des-
tino, merecedor do correspondente destaque no 
plano, mas continuando a aposta noutros, como 
o Turismo Cultural, neste se incluindo o Turismo 
Religioso, Turismo de Natureza e as variadas ati-
vidades que nele se inscrevem (walking, cycling, 
birdwatching, equestre, etc.) e o Turismo do Mar, 
entendido em sentido lato abrangendo a navega-
ção, 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 investimento no âm-
bito dos Planos de Produto e Mercado, sobretudo 
tendo presente, por um lado, a capacidade já ins-
talada nos polos de Troia e Évora e por outro com 
a procura que efetivamente já se regista, como o 
provam as candidaturas recebidas ao Programa 
Portugal M&I.

Ainda que de expressão transversal, mas conside-
rando a sua especificidade muito própria, iremos 
conferir ao Enoturismo atenção especial, com uma 
intervenção articulada com os agentes privados 

em sede de um PPM, como já o referimos.

A conjugação entre estes tem contribuído de for-
ma importante para o incremento da dissemina-
ção para todo o território e ao longo de grande 
parte do ano dos fluxos da procura, tarefa que, no 
entanto, não podemos dar por concluída.

Poder dispor de elementos que reforçam a diversi-
dade, como sejam o surf em Comporta, Carvalhal, 
S. Torpes, Malhão, Zambujeira, etc., o Walking ou o 
Cycling no Sudoeste Alentejano, na zona de Alque-
va, no Vale do Guadiana ou na Serra de S. Mame-
de, 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, o Turismo Equestre, já com vários polos seja 
na Lezíria do Tejo ou em territórios mais interiores,  
acabam por transformar o destino num mosaico 
de opções muito variadas e que quase garantem 
uma cobertura integral do território, pontificando 
uns em algumas localizações e outros noutras.
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II. PLANO DA MARCA  
ALENTEJO 2019

Quase dezasseis anos depois da constituição da 
ARPT Alentejo e do prosseguimento de estratégias 
diversas, estamos em crer que durante a última 
década temos conseguido ser mais assertivos no 
nosso trabalho e que a boa prestação que se vem 
registando na procura turística, mesmo com os so-
bressaltos que diversas externalidades impuseram, 
é também fruto do que temos conseguido fazer.

Estando num ano de viragem no que à estratégia 
de desenvolvimento da região respeita, com a pre-
paração de um novo quadro de intervenção apoia-
do por fundos comunitários, não deixaremos de 
dar o nosso contributo na sua definição, defenden-
do a importância que a atividade turística assume 
no plano nacional e no plano regional.

No plano interno uma das apostas prioritárias no 
nosso trabalho será conseguir uma melhor articu-
lação com a massa associativa, criando um canal 
dedicado à comunicação com os sócios, para que 
na nossa intervenção melhor se espelhem os seus 
desideratos e se potencie a possibilidade de uma 
maior partilha de informação entre todos.

A ARPT Alentejo vai chegar ainda a mais empresas 
e a outras entidades, cobrindo melhor o território e 
os diferentes segmentos da atividade, reafirman-
do-se como a casa comum do turismo na região.

Continuaremos a apostar no profissionalismo da 
equipa que vai executar o Plano da Marca Alentejo, 
fiéis ao cumprimento do objeto desta associação 
e não desperdiçando recursos em atividades que 
não contribuam para a melhoria da atividade turís-
tica em toa a região NUT II Alentejo.

Quanto ao plano de ação devemos sublinhar que 
praticamente todo ele se fundamenta nas su-
gestões apresentadas pelas Equipas do Turismo 
de Portugal sedeadas nos diferentes mercados, 
acrescido de ações que integraram planos prece-
dentes e sobre as quais pretendemos que recaia 
também a análise critica dessas Equipas.

Trabalho em rede

Se passos importantes foram dados no reforço da 
concertação do trabalho entre as Agências, temos 
consciência de que muito mais há ainda a fazer e 
que novas dinâmicas e formas de trabalhar terão 
de ser prosseguidas.

As “Linhas de Orientação Estratégica e Operacio-
nal” conferem a esta matéria o devido destaque, 
importando agora que essa orientação se proces-
se de forma ainda mais fluida e regular. Do nosso 
lado tudo faremos para que isso aconteça, seja no 
plano formal, nomeadamente quanto aos PPM’s, 
seja nos contactos informais permanentes entre 
as equipas das sete ARPT’s.

Estamos certos que assim melhor contribuiremos 
para a afirmação das marcas Portugal e de cada 
uma das marcas regionais, unindo esforços e ren-
tabilizando recursos.

Intervenção nos mercados

Espanha

Quadro 11

Espanha: Evolução das dormidas 2014 - 2018 

O mercado espanhol é, tradicional e historica-
mente, o mais importante mercado externo para o 
Alentejo, representado em 2018 22,3% de quota 
do mercado externo com um total de 155.500 dor-
midas e, mais uma vez, a revelar um crescimento 
interessante de 12,3% no final do ano no número 
de noites, razão que nos leva a nele aplicar a maior 
percentagem de investimento face aos restantes.

Já no ano em curso a evolução segue a um ritmo 
mais lento, apresentando a no final de agosto um 
crescimento de 5% e um total de 151.300 noites.
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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 visem me-
lhorar a visibilidade do destino nos principais canais de venda, respeitando a determinação de aqui se 
aplicarem pelo menos 2/3 da capacidade total do investimento.

Assim, no que concerne a Espanha o Plano Marca Alentejo 2020 considera: 

Quadro 10

Plano de Ação Espanha

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Touring 10. Participação em Feiras e outros eventos 
de promoção relacionados com produtos 10.1. Feiras Fitur_22-01-2020  Jan

M&I

7. Apoio a visitas de inspeção e ações de 
promoção para aumento de participantes em 
congressos e ações de prospeção (todos os 
produtos)

7.1. Apoio a visitas de 
inspeção Fam Trip M&I  Abr

Enoturismo
8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de 
Press Trips    

Gastronomia 
& Vinhos

8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de 
Press Trips

Roteiro gastronomico (da 
açorda ao pão de rala)  Fev

Multiproduto
8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de 
Press Trips

A preparação do Festival 
Terras sem Sombra  Fev

Multiproduto
8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de 
Press Trips

Rotas do Mármore (de Vila 
Viçosa a Estremoz) Nov

Multiproduto
8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.2. Apoio a Press Trips Press trips individuais  

Natureza
8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de 
Press Trips Cavalos de raça e falcoaria Mar

Religioso
8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de 
Press Trips

Caminho Português de 
Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021)

Jan a Dez

Turismo  
Literário

8. Organização ou apoio a visitas de 
imprensa e outras ações de promoção com 
os media dos mercados emissores

8.1. Organização de 
Press Trips   Jan a Dez
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Multiproduto 1. Ações de promoção com companhias 
aéreas, operadores turísticos e OTA’s 

1.3. OTAs
Ações conjuntas de 
promoção Lastminute.com/
Rumbo Jan a Dez

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

1.3. OTAs Ações conjuntas de 
promoção Destinia Jan a Dez

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

1.3. OTAs Ações conjuntas de 
promoção eDreams Jan a Dez

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

1.3. OTAs Traveltino
Jan a Dez

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

1.3. OTAs Logitravel
Jan a Dez

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

1.3. OTAs
Top Tourism Market Jan a Dez

Multiproduto 12.1. Assessorias de imprensa 12.1. Assessorias de 
Imprensa Globally New Link Jan a Set

França

Quadro 11

França: Evolução das dormidas 2014 - 2018 

São notórios os maus resultados que se registam 
neste mercado, inicialmente em resultado do can-
celamento de operações importantes para a re-
gião protagonizadas por um grupo muito influen-
te na operação turística, quer no território litoral, 
quer no interior, a que depois se juntaram outras 
razões transversais a todos os destinos regionais, 
como seja o virar deste mercado para os produtos 
e destinos que tradicionalmente mais procura.

Uma alteração nessa operação verificada em 2015 
determinou uma quebra de 3,5%, prontamente 
recuperada em 2016, com uma subida de 13,6%, 
para voltar a descer em 2017 (-6,6%) e em 2018 
(-13,7%), estando no presente ano a descer ainda 
mais, registando uma quebra entre janeiro e agos-
to de 17,4%.

Se não se perspetivam grandes mudanças na for-
ma como este mercado se organiza, a nossa in-
tervenção concentrar-se-á fundamentalmente na 
tentativa de melhorar a programação dos opera-
dores que já trabalham este destino e encontrar 
novos canais de distribuição para os quais os nos-
sos produtos sejam relevantes.
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Quadro 12

Plano de Ação França

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

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

1.3. OTAs Karavel - Campanhas co-branded de apoio 
às vendas.

 Jan

A Dez

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

1.3. OTAs

Voyageprivé.com - campanha de vendas 
neste importante OTA que regista 1 milhão de 
visitantes unicos/mês e regista 5 milhões de 
contactos Opt’in.

 Jan

A Dez

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

1.3. OTAs

Campanha de vendas durante 15 dias nas 
agências de viagens dos hipermercados Leclerc 
Voyages (190 agencias de viagens pela França): 
Totems, cartazes, PLV, flyers, ecrãs vídeo, 
promoções especiais, Site Ecomerce Carrefour 
Voyages, Newsletter, promo Home Page

 Jan a Dez

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

1.3. OTAs

EasyVoyages- campanha de vendas nesta 
importante plataforma de viagem com 3,5 
milhões de visitantes unicos /mês e 2 milhões 
de contactos Opt’in. E no 1° lugar do top dos 
sites do turismo que registam mais interações 
nas redes sociais.

Mar

Abr

Set

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

1.3. OTAs

Easyvoyage e/ou OTAs - Divulgação do 
Turismo Rural e diversas tematicas (Aldeias 
históricas, oenoturismo, gastronomia, 
Trekking, cycloturismo…).

Mai

Jun

Religioso

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações 
de formação e divulgação para 
agentes do setor

6.1. 
Organização 
de Fam Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho 
do Jubileu 2021)  Jan a Dez

Natureza

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. 
Organização 
de Press Trips

Divulgação das aldeias históricas junto dos 
leitores Francês e redes sociais nos temas 
“Slow Tourism”; Turismo rural…

 Abr

Mai

Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. 
Organização 
de Press Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho 
do Jubileu 2021)  Jan a Dez

Touring

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações 
de formação e divulgação para 
agentes do setor

6.3. 
Organização 
de outras 
ações para 
agentes

Mailing especial Alentejo e Slow Tourism junto 
de 5 000 agentes de viagem pela França.  Jan a Dez

Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows

11.1. 
Workshops

A semelhança do realizado em outras regiões do 
país, propomos a realização de Workshop para 
aumento da notoriedade do Alentejo no mercado 
Francês (missões empresariais/tema: slow travel)

 Abr

Enoturismo

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. 
Organização 
de Press Trips

Juntar os mais conceituados jornalistas de 
gastronomia e vinhos e porque não é fácil 
juntar suportes concorrentes numa mesma 
viagem, organizar 3 viagens, um na Primavera 
(maio) e dois no Outono (outubro e novembro), 
em colaboração com o Turismo do Alentejo e a 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana.

Mai

Set

Out

Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows  

11.1. 
Workshops Salons CE France Set e out
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Brasil

Quadro 13

Brasil - Evolução das dormidas 2014 - 2018 

Mantendo a dinâmica de crescimento que o tem ca-
raterizado durante os últimos anos, bem patente no 
facto de ter encerrado 2018 com 14,5% de cresci-
mento, atingindo já praticamente 70.000 dormidas 
(mais do que os mercados Europeus, se considera-
dos individualmente, menos a Espanha) e conside-
rando o período de janeiro a agosto deste ano esse 
crescimento ainda é de maior expressão, cifrando-
-se em 28,8%, o Brasil continua a justificar a nossa 
melhor atenção, aprimorando até o trabalho que te-
mos vindo a desenvolver sobretudo na melhoria do 
seu posicionamento nos canais de venda.

A capacitação dos agentes mais diretamente impli-
cados na venda continua a constituir uma das nos-
sas prioridades, intervindo em parceria com os prin-
cipais operadores na formação das suas próprias 
equipas e nas dos agentes com os quais trabalham.  

Quadro 14

Plano de Ação Brasil

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Multiproduto

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações 
de formação e divulgação para 
agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Tendo como foco privilegiar o interior de Portugal 
e ilhas este ano gostaríamos de realizar duas fam 
trip com um maior envolvimento das regiões em 
causa. Com o objetivo de aumentar o número de 
dias em Portugal, devemos promover roteiros 
envolvendo cada vez mais as ilhas. Devemos 
influenciar a construção de roteiros que em vez 
de envolverem as regiões de Espanha, possamos 
garantir produtos diferenciados. Temos produto 
em Portugal que pode ser complementar e por 
isso devemos trabalhá-lo por forma aumentar a 
distribuição e segmentação envolvendo todo o 
território português.

 Jan a Dez

Luxo

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações 
de formação e divulgação para 
agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips Fam trip Luxury  Jan a Dez

Enoturismo

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com 
os media dos mercados 
emissores

8.1. Organização 
de Press Trips    Jan a Dez

Enoturismo

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações 
de formação e divulgação para 
agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips  Enoturismo  Jan a Dez

Multiproduto

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com 
os media dos mercados 
emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

No seguimento da estratégia do Turismo de 
Portugal onde cada vez mais segmentamos 
o produto, pretendemos em 2020 realizar 
uma press trip dedicada ao Surf, Trails, 
Gastronomia e vinhos e festivais de música. 
É importante relacionar este segmento com  
Lifestyle e garantir um espaço para um roteiro 
mais Mainstream. 

 Jan a Dez
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Multiproduto

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com 
os media dos mercados 
emissores

8.2. Apoio a 
Press Trips Press trips individuais  Jan a Dez

Turismo 
Literário

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com 
os media dos mercados 
emissores

8.1. Organização 
de Press Trips    Jan a Dez

Multiproduto
9. Participação em 
grandes feiras e certames 
internacionais 

9.1. Feiras

Propomos para 2020 estarmos presentes na 
WTM. Esta feira é atualmente a maior feira do 
Brasil e provavelmente a maior da América 
do Sul. Cada vez mais é importante termos as 
ARPT juntas neste tipo de eventos.

 Abr

Multiproduto
9. Participação em 
grandes feiras e certames 
internacionais 

9.2. Outros 
Eventos

Portugal 360 São Paulo/Rio de Janeiro. Pela 
primeira vez trazemos o Portugal 360 para São 
Paulo. Fazer uma réplica do que ja fazemos no Rio 
de Janeiro com uma dimensão menor por conta 
da estrutura e da falta de local como o da Cidade 
das Artes. O objetivo é aliar a Folha de São Paulo e 
montar um evento focado no Turismo e nos vários 
segmentos. Proposta é para as datas 3,4 e 5 de 
abril logo no dia a seguir à WTM.

 Abr

Multiproduto
9. Participação em 
grandes feiras e certames 
internacionais 

9.2. Outros 
Eventos

Portugal 360 Rio de Janeiro. O evento conta 
com 2 edições que durante 4 dias o público 
pode assistir gratuitamente a palestras, 
workshops, música, atividades, mostra de 
produtos, gastronomia, vinhos… e muito mais. 
É uma intensa imersão na cultura portuguesa 
e com foco especial na sua modernidade e 
contemporaneidade. As ARPT’s podem estar 
representadas através de uma atividade, mostra 
e/ou capacitação com agentes de viagem.

 Jun

Multiproduto 12.1. Assessorias de 
imprensa 

12.1. Assessorias 
de imprensa Assessoria Jan a Dez

Multiproduto 11. Participação em 
Workshops e Roadshows 11.2. Roadshows Parceria com Abreu

Multiproduto 11. Participação em 
Workshops e Roadshows 11.2. Roadshows Parceria com TO a definir
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Alemanha

Quadro 15

Alemanha - Evolução das dormidas 2014 – 2018

Tendo concluído 2018 com uma taxa de cresci-
mento assinalável (14,9%), não deixámos de es-
tranhar que no tempo decorrido este ano o seu 
comportamento seja diverso, apresentando agora 
valores negativos de -4,6%.

Sendo do conhecimento de todo o setor os pro-
cessos internos vividos nas empresas turísticas 

das mais influentes na Alemanha e em algumas 
companhias aéreas alemãs, estamos em crer que 
essas dificuldades nos estarão a contaminar, ain-
da que não atinjam os segmentos do negócio nos 
quais temos concentrado a nossa intervenção. 

Até por essa razão, prosseguiremos 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 des-
tacadamente 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 dis-
tribuição de diferentes operadores turísticos, 
organizando séries de três a quatro sessões con-
secutivas em cidades de segunda e terceira linha, 
normalmente menos solicitadas para ações desta 
natureza por parte de outros destinos, que fiquem 
dentro da catchment area de aeroportos com liga-
ções diretas a Portugal.

Quadro 16

Plano de Ação Alemanha

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Multiproduto
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras CMT _ Stuttgart _ cycling & walking 11.-
12.01.2020 Jan

Natureza
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras Tournatur _ Düsseldorf 04.-06.09.2020 Set 

Multiproduto
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras f.re.e. _ Munique _ 19.-23.02.2020  Fev

Natureza
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras boot _ Düsseldorf _ 18.-26.1.2019 
(surf, turismo fluvial e turismo náutico) Jan

Cultura
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras Feira do Livro de Frankfurt _ 14-18.10.2020  Out



26

A G Ê N C I A  D E  P R O M O Ç Ã O  T U R Í S T I C A  D O  A L E N T E J O

Multiproduto 11. Participação em Workshops 
e Roadshows 11.2. Roadshows

Participação em roadshow para agentes de 
viagens em 4 cidades alemãs no catchment 
area de MUC e STR Target: 100 a 120 agentes 
de viagens convidados por TO a selecionar.

Mai

Multiproduto 11. Participação em Workshops 
e Roadshows 11.2. Roadshows

Participação em roadshow para agentes de 
viagens em 4 cidades alemãs no catchment 
area de FRA e DUS . Target: 100 a 120 agentes 
de viagens convidados por TO a selecionar.

Ago

Ativo

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Fam trip (I) para TO´s (4 pax+1Edt) # 3 noites 
(multiprodutos: natureza, touring, 
cycling&walking)

Mar

Ativo

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Fam trip (III) para AV´s (16 pax+1Edt) 
# 3 noites (multiprodutos: natureza, 
cycling&walking, touring)

Abr 

Gastronomia 
& Vinhos

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Fam trip (II) para TO´s (4 pax+1Edt) # 3 noites 
(multiprodutos: gastronomia e vinhos + 
enoturismo)

Set

Gastronomia 
& Vinhos

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.3. Organização 
de outras ações 
para agentes

Ação de show cooking em 4 cidades para 
agentes do trade e media em 3 cidades alemãs. 
Target: 15 a 25 pax por sessão. 
(target multiprodutos _all_)

Ago

Religioso

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021)  

Touring

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Fam trip (I) para TO´s (4 pax+1Edt) # 3 noites 
(multiprodutos: natureza, touring, 
cycling&walking)

Mar

Touring

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Fam trip (III) para AV´s (16 pax+1Edt) 
# 3 noites (multiprodutos: natureza, 
cycling&walking, touring)

 Abr

Religioso

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com os 
media dos mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021)  Jan a Dez

Turismo  
Literário

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com os 
media dos mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips   Jan

Multiproduto 9. Participação em grandes 
feiras e certames internacionais 9.1. Feiras ITB _ Berlin _ 04.-08.3.2020 Mar

Multiproduto 12.1. Assessorias de imprensa 12.1. Assessorias 
de Imprensa Assessoria Jan a Set
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EUA

Quadro 17

EUA - Evolução das dormidas 2014 – 2018

O mercado norte-americano tem vindo, ano após a 
ano, a registar crescimentos assinaláveis, dinâmica 
que todos os anos se reforça e já o coloca à frente 
dos mercados Europeus, com exceção de Espanha 
e da Alemanha, tendo atingido em 2018 mais de 
55.000 dormidas e um crescimento de 22,8%.

Este ano os primeiros 8 meses quase que o colo-
caram já ao nível de 2018, registando já 54.200 
dormidas e um crescimento acumulado de 19,8%.

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 sig-
nificativa 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 Lis-
boa, em 2019 organizámos um roadshow que per-
correu exatamente as cidades onde se verificou a 
melhoria da acessibilidade.

Com mais capacidade de transporte, importa que 
reforcemos o posicionamento do Alentejo nos ca-
nais de venda e garantamos ao destino uma maior 
visibilidade numa dimensão genérica, ainda que 
associada a produtos turísticos de referência.

O quadro em baixo reporta-se às ações a desenvol-
ver não só nos USA, mas também no Canadá. Ainda 
que sejam dois mercados distintos, com caraterís-
ticas diferenciadas, optámos por considerar a inter-
venção concertada em ambos por meras questões 
de facilidade logística. As ações a envolver no Cana-
dá estão assinadas com a indicação CA.

Quadro 18

Plano de Ação EUA

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

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

1.2. Operadores 
Turísticos Campanhas com TO’s  Dez

Gastronomia & 
Vinhos

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips Farm to Table + Luxury (4-5pax) Nov

Natureza

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Natureza/Turismo ativo/Touring - media 
(4-5pax) Mai

Religioso

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips Heranca Judaica - MULTIDESTINOS (4-5pax) Out 
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Religioso

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho 
do Jubileu 2021)  Jan a Dez

Touring

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips Touring  (4-5pax) Mar

Weddings

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips Weddings & Honeymoons (4-5pax)  Out

Gastronomia & 
Vinhos

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips Farm to Table + Luxury (4-5pax)  Set

Multiproduto

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.2. Apoio a 
Press Trips Press trips individuais  Jan a Dez

Natureza

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Natureza/Turismo ativo/Touring - media 
(4-5pax)  Abr

Religioso

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips Heranca Judaica - MULTIDESTINOS (4-5pax)  Out

Religioso

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho 
do Jubileu 2021)  Jan a Dez

Touring

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips Touring - media (4-5pax) Mai

Weddings

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips Weddings & Honeymoons (4-5pax)  Out

Multiproduto

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips CA

FAM c/ T0s especializados Aventura, Nature-
za, Gastronomia e Vinhos. Desenvolver pro-
duto e pacotes centrados Alentejo. 6 pax

 Fev

Ativo

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips CA

Press Trip. Focar Rota Vicentina e Portugal 
Trails. 4 pax  Jun

Enoturismo

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips CA    Jan a Dez

Multiproduto 11. Participação em Workshops 
e Roadshows 

11.1. Workshops 
CA + USA RoadShow Alentejo Nov
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Reino Unido

Quadro 19

UK - Evolução das dormidas 2014 – 2018

Ainda que de forma modesta, estamos em crer que 
as parcerias com as mais influentes associações 

do sector, como a AITO, ABTA e BRIGHT, no âmbito 
das quais temos realizado as ações de capacitação 
fora da grande Londres, contribuíram para que os 
valores de 2018 tivessem subido um pouco signifi-
cativo 1,2%, mas entre janeiro e agosto deste ano 
esse crescimento cifra-se em 7,6%.

Tal como em 2019, vamos diversificar a presen-
ça do destino em diferentes segmentos da venda, 
seja junto de operadores mais focados no Touring, 
nas estadias mais longas ou em atividades out-
door, 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 o de natureza. 

Quadro 20

Plano de Ação UK

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Estágios 
Desportivos

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Organização de Fam Trip para 6 AVs Britânicos, 
sob o tema do Turismo Desportivo, incluindo 
visitas ao Centro de Estágios de Tróia (José 
Mourinho), Rio Maior, Herdade da Cortesia, 
Surf Camps, etc.

Mai

Natureza

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Organização de Fam Trip para 6 AVs britânicos, 
sob o tema Natureza/Turismo Equestre no 
Ribatejo e em Alter do Chão

Nov

Religioso

6. Organização ou apoio a visi-
tas de familiarização e outras 
ações de formação e divulgação 
para agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Organização de Fam Trip para 1 OT Britânico, 
sob o tema do Caminho de Santiago no Alente-
jo e Ribatejo

 Out

Enoturismo

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips    Jan aDez

Estágios Des-
portivos

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Organização de Press Trip para 3 jornalistas 
/ bloggers Britânicos, sob o tema do Turismo 
Desportivo, incluindo visitas ao Centro de 
Estágios de Tróia (José Mourinho), Rio Maior, 
Herdade da Cortesia, Surf Camps, etc.

 Set

Multiproduto

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.2. Apoio a 
Press Trips Press trips individuais  Jan a Dez

Natureza

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Organização de Press Trip para 4 a 6 jornalis-
tas / bloggers Britânicos, sob o tema Natureza, 
incluindo descida a Pedreira, visita a Quinta 
Biológica, passeio de balão, prova de produtos 
regionais, etc.

Out 
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Religioso

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Organização de Press Trip para 4 a 6 jornalis-
tas / bloggers Britânicos, sob o tema do Cami-
nho de Santiago no Alentejo e Ribatejo

 Jun

Religioso

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021)  Jan a Dez

Multiproduto
11. Participação em Workshops 
e Roadshows 
 

11.1. Workshops Bright meetings 2020 Jan a Dez

BENELUX

Quadro 21

Benelux - Evolução das dormidas 2014 – 2018

Depois de ter conhecido uma fase menos positi-
va e de uma ligeira recuperação, os mercados da 
Bélgica e Holanda a revelarem de novo descidas 
no número de noites. Os primeiros oito meses do 
ano em curso provam que ambos os mercados 
estão em queda severa, com a Holanda a eviden-
ciar uma diminuição de noites de 16%, a acres-
cerem aos resultados negativos com que fechou 
2018 e a Bélgica a descer 9,7%.

Nos contactos regulares que mantemos com os 
principais parceiros no mercado recebemos in-

formações que de alguma forma contrariam es-
tes dados, o que nos leva a acreditar que a di-
minuição se deve sobretudo às mudanças vividas 
no trade turístico de cada um desses mercados, 
fruto de fusões, alienações e aquisições, que terá 
desviado importantes fluxos da procura que an-
tes canalizava para o Alentejo, passando-os ago-
ra para outros destinos da bacia do mediterrâneo. 

Com este enquadramento julgamos ser de refor-
çar as parcerias com os principais TO’s, no âm-
bito 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 pro-
gramadas várias press trips de grupo e com te-
mas específicos, completadas por um leque de 
visitas individuais.

Ainda focado no cliente com motivações espe-
ciais, como sejam o cycling e o walking, iremos 
estar presentes nas feiras Fiest en Wandelbeurs 
de Gant e de Utrecht, idealmente em conjunto 
com outros destinos nacionais.
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Quadro 22

Holanda e Bélgica – Plano Ação 

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

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

1.2. Operadores 
Turísticos

Caractère, Imagine Travel, T-HL (Transeu-
rope-Holiday Line), etc. Participação em 
evento para agentes e obrigatoriedade de 
organização de uma fam trip ao destino

Jan a Dez

Ativo
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras Fiets en Wandelbeurs (Gante, 15-16.02.2020)  Fev

Multiproduto

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips Press trips individuais Jan a Dez

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

1.2. Operadores 
Turísticos

Campanhas com Style In Travel, Pharos Rei-
zen e etc.  Participação em evento para agen-
tes e obrigatoriedade de organização de uma 
fam trip ao destino.

Jan a Dez

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

1.2. Operadores 
Turísticos

De Jong Intra Vakanties, Echt Portugal, Eliza 
was Here, EurAm, Kras, Pharos Reizen, Pri-
mavera Reizen, SNP, Style in Travel (Girassol 
Vakanties), etc. Participação em evento para 
agentes e obrigatoriedade de organização de 
uma fam trip ao destino

Jan a Dez

Ativo
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras Fiets en Wandelbeurs (Utreque, 28.02-
01.03.2020)

Fev

Mar

Multiproduto

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips Teaser mailing para jornalistas Ago a Dez

Multiproduto

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Programa de televisão “3 op Reis”, “Adventure 
Time” (cycling&walking), “Gort over de grens” 
(enoturismo) ou “Pluijm’s Eetbare Wereld” 
(gastronomia e vinhos)

Abr 
Mai 
Jun 
Set 
Out

Touring

8. Organização ou apoio a visi-
tas de imprensa e outras ações 
de promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips

Press trip de grupo “Experience Alentejo” (6 
pax+acompanhamento EdT)

Mar 
Abr 
Mai 
Jun 
Set 
Out

Touring
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras 50PlusBeurs_15-09-2020  Jan a Dez

Multiproduto 9. Participação em grandes 
feiras e certames internacionais 9.1. Feiras Vakantiebeurs (Utreque, 15-19.01.2020) Jan
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China

Quadro 23

China  - Evolução de Dormidas 2014 – 2018

A evolução conhecida pelo mercado da China na 
região é, a todo o título, surpreendente, pois antes 
de 2014 era praticamente inexistente e em 2018 
somava já mais de 21.100 dormidas.

As atividades exploratórias e promocionais desen-
volvidas no mercado da China, seja no âmbito da 
intervenção de Portugal, seja no quadro de uma 
intervenção de abrangência europeia, têm permi-
tido aumentar o conhecimento e as oportunidades 
de negócio neste mercado.

Será a coberto da nossa participação na ETOA que 
iremos procurar ter maior visibilidade neste mer-
cado, nomeadamente participando nos workshops 
por esta organizados e ocupando um espaço no 
stand da ETC na ITB Shanghai.

Para além disso acolheremos as ações de promo-
ção inversa dirigidas a agentes de viagens e jorna-
listas, numa dimensão articulada com os restantes 
destinos nacionais que nos foram sugeridas pela 
equipa local do Turismo de Portugal. 

Quadro 24

China - Plano de Ação

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Multiproduto

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações 
de formação e divulgação para 
agentes do setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Visitas de TO’s da China, em parceria com 
Companhias Aéreas

Abr

Set 

Out

Nov 

Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização 
de Press Trips Visitas de Jornalistas da China

Abr

Set 

Out

Touring
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras ITB Shanghai_13-15-05-2020  Jan a Dez

Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows 11.1. Workshops Workshops ETOA CEM Maio



33

P L A N O  D E  M A R K E T I N G  2 0 2 0

P L A N O  D E  M A R K E T I N G  2 0 2 0

Itália

Quadro 25

Itália - Evolução de Dormidas 2014 – 2018

Depois da importância que teve nas últimas déca-
das do século passado e de quase ter desapare-
cido deste destino, na presente década o merca-
do Italiano tem vindo a afirmar-se de uma forma 
crescente, como o atesta o quadro em cima, tendo 
nos últimos cinco anos praticamente duplicado o 
número de noites no Alentejo.

Face a esta apetência do mercado, julgamos que a 
nossa intervenção promocional terá de ser refor-
çada e para isso se sugere:

Quadro 26

Itália - Plano de Ação

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Touring 11. Participação em 
Workshops e Roadshows 11.1. Workshops

Workshops, em 3 cidades italianas (suges-
tão; Roma, Turim e Bari ou Nápoles) em 
parceria com operador italiano (Tau Viag-
gi).O custo pode decrescer praticamente a 
metade se TAP também entrar com partner. 
A TAU Viaggi costuma garantir de 50 a 60 
operadores assistentes.

Jan a Mai

e

Out a Dez

Gastronomia & 
Vinhos

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Aposta na apresentação da diferenciação da 
gastronomia e vinhos da região

Jan a Mai

e

Out a Dez

Religioso

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho 
do Jubileu 2021) Jan a Dez

Touring

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação e 
divulgação para agentes do 
setor

6.1. Organização 
de Fam Trips Cidades históricas, sítios UNESCO

Jan a Mai

e

Out a Dez

Multiprodutos

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com os 
media dos mercados emis-
sores

8.1. Organização 
de Press Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho 
do Jubileu 2021)  Jan a Dez
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Irlanda

Quadro 27

Irlanda - Evolução de Dormidas 2014 – 2018

Sendo um mercado de muito fraca expressão no 
destino, não podemos deixar de sublinhar a taxa 
de crescimento que vem revelando, quase a atin-
gir os 50%, assim como o interesse que o Alentejo 
tem suscitado junto do trade turístico irlandês, que 
inclusivamente nos escolheu para acolher a Con-
venção Anual da ITAA em 2020.

Por força desse reconhecimento, em 2020 será 
alvo de algumas intervenções especiais, que se 
encontram vertidas no quadro em baixo.

Quadro 28

Irlanda - Plano de Ação

Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Multiproduto
10. Participação em Feiras e 
outros eventos de promoção 
relacionados com produtos

10.1. Feiras Holiday World Show -24-26 Janeiro Jan

Multiproduto

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com os 
media dos mercados emis-
sores

8.2. Apoio a 
Press Trips Press trips individuais

 Jan

A

Dez

Religioso

8. Organização ou apoio a 
visitas de imprensa e outras 
ações de promoção com os 
media dos mercados emis-
sores

8.1. Organiza-
ção de Press 
Trips

Caminhos de Santiago no Alentejo  Abr

Multiproduto

7. Apoio a visitas de inspe-
ção e ações de promoção 
para aumento de participan-
tes em congressos e ações 
de prospeção (todos os 
produtos) 

7.1. Apoio a 
visitas de ins-
peção

Congresso da ITAA Out

Gastronomia 
e Vinhos

1.2 Envolvimento de Ope-
radores em inciativa de 
melhoria de posicionamento 
nos canais de vbenda

1.2. Operado-
res Turísticos Alentejo Wine Festival

Set

Nov
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Outros mercados

A criação de uma rúbrica que englobe a interven-
ção nos restantes mercados nos quais o Turismo 
de Portugal mantém equipas é fundamental, pois 
de outra forma não conseguiríamos proceder ao 
enquadramento das ações por estas propostas.

Sabemos estar perante mercados de expressão 
muito diversa, como o quadro seguinte o revela, 
mas onde se justifica aproveitar o esforço dos téc-
nicos aí destacados para incutir novas dinâmicas e 
conseguir os ganhos possíveis.

Do ponto de vista orçamental e não obstante a 
quota de mercado que todos eles, no seu conjun-
to, representam, não será possível atribuir uma 
disponibilidade financeira correspondente dada a 
limitação dos nossos recursos, mas sabemos que 
com a ajuda dos nossos associados conseguire-
mos sempre fazer algo.

Quadro 29

Outros mercados 
Evolução de Dormidas 2014 – 2018

Todas as ações que integram o Plano de Ação que 
em baixo se apresenta foram sugeridas pelas res-
petivas Equipas do Turismo de Portugal, lamen-
tando não nos ser possível a sua inclusão integral 
no plano, mas somos forçados a reconhecer que 
não possuímos recursos financeiros e humanos 
que para tal seriam necessário.

Quadro 30

Outros Mercados - Plano de Ação

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo Calendarização

Outros 
Mercados Multiproduto

8. Organização ou apoio 
a visitas de imprensa e 
outras ações de promoção 
com os media dos merca-
dos emissores

8.1. Organização de 
Press Trips

Press trips individuais ou 
de grupo Jan a Dez

Outros 
Mercados Multiproduto

6. Organização ou apoio a 
visitas de familiarização e 
outras ações de formação 
e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Fam trips individuais ou de 
grupo Jan a Dez

Outros 
Mercados Multiproduto

1. Ações de promoção com 
companhias aéreas, opera-
dores turísticos e OTA’s

1.2. Operadores Turís-
ticos

Ações várias com TO’s e 
OTA’s, incluindo fam trips Jan a Dez

Outros 
Mercados Multiproduto

10. Participação em Feiras 
e outros eventos de pro-
moção relacionados com 
produtos

10.1. Feiras
Participação em outras fei-
ras, como a Explore (Suécia 
) e IMTM (Tel Aviv)                                                                               

Jan a Dez
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ALENTEJO 365

Analisando os dois anos do Programa Alentejo 365 
é com agrado que concluímos pelo maior cuidado 
colocado pelos programadores na preparação dos 
eventos, sobretudo no que concerne ao enquadra-
mento de públicos estrangeiros.

Um pouco por todo o lado e graças à diversidade 
dos eventos abrangidos pelo calendário, começa-
mos a ter festivais, encontros, exposições, concer-
tos e outros espetáculos que já comunicam nos 
respetivos suportes utilizando múltiplos idiomas, 
conseguindo ser um fator qualificador da perma-
nência dos turistas neste território.

Ainda que num número escasso, devemos mesmo 
afirmar que alguns dos eventos são já capazes de 
atrair público estrangeiro, que se desloca a Portu-
gal e ao Alentejo especificamente para tomar par-
te em algum determinado evento.

Não sabendo ainda qual a verba que será consig-
nada ao programa, mas qualquer que esta seja, 
entendemos que a repartição do investimento 
que realizamos em 2019 se deverá manter, ou 
seja: aplicar 60% da capacidade de investimento 
em comunicação on line, 20% em ações inversas, 
sejam fam ou press trips, e os restantes 20% em 
apresentações do calendário de eventos e de al-
guns eventos em particular em mercados de es-
pecial importância.

Igualmente à semelhança do verificado em 2019, 
sugere-se que o júri que vier a ser designado para 
apreciar as candidaturas ao Calendário de Eventos 
recomende aqueles que considera deverem ser in-
ternacionalizados de forma individual, que designa-
ríamos por eventos premium, quais os que deverão 
ser alvo de ações de promoção inversa e, por fim, 
quais os que se encontram capacitados para inte-
grarem a dimensão internacional do Calendário. 

Programa Portugal M&I

Dadas as competências que estão cometidas a 
esta Agência no regulamento do programa em 
título e para permitir o conveniente tratamento 
contabilístico das verbas nele envolvidas, consi-
deramos ser de lhe destinar uma rubrica própria 
no Plano de Promoção e Comercialização Alentejo 
2020 e, consequentemente, no Orçamento 2020.

Desde a sua criação, o Programa Portugal M&I 
já financiou dezenas de eventos internacionais 
que tiveram lugar no Alentejo, aproveitando para 
destacar aqui um evento especial que implicou a 
permanência de 850 turistas do Brasil, durante 7 
noites no Alentejo. 

Gostaríamos ainda de acrescentar que estamos 
prestes a ter confirmados para o Alentejo dois 
congressos cuja importância se destaca por serem 
encontros de Operadores Turísticos e Agentes de 
Viagens, como a Convenção anual da ITAA, da Ir-
landa e o Selectair Congress 2020, da Bélgica.

Para além desses eventos, que terão dotação or-
çamental própria e 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 montan-
te de 75.000 € (excluindo ITAA e Selectair).
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III. 
PLANOS DE 
COMERCIA 
LIZAÇÃO  
E VENDA
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III. PLANOS DE  
COMERCIALIZAÇÃO E VENDA 

Para 2020 o programa “Planos de Comercializa-
ção e Venda” surge com profundas alterações, 
decorrentes do prosseguimento das “Linhas de 
Orientação estratégica e Operacional”, mas tam-
bém da experiência que fomos acumulando nas 
edições anteriores do programa. Assim, sugerem-
-se as seguintes Normas para os PCV’s 2020:

1. No mês de dezembro de 2019 a ARPTA 
procederá à divulgação do concurso para 
a apresentação de candidaturas de Pla-
nos de Comercialização e Venda (PCV’s), 
decorrendo o prazo para apresentação de 
candidaturas até às 24 horas de 31 de de-
zembro.

2. Será consignada uma importância de 
150.000 € para financiamento dos Pla-
nos de Comercialização e Venda (PCV’s) 
que visem o desenvolvimento de ações 
de promoção em mercados externos não 
contidas no Plano Marca Alentejo nem nos 
Planos de Produto e Mercado constantes 
do Plano de Marketing Alentejo 2020, dis-
so informando o trade da região;

3. Os PCV´s implicam a elaboração de um 
plano de ação conjunto e têm de integrar 
um mínimo de quatro estabelecimentos 
ou empresas que correspondam a outros 
tantos registos na Registo Nacional de Tu-
rismo; 

4. Serão considerados PCV’s de iniciativa da 
Agência, a comunicar aos associados com 
a difusão da abertura do concurso anual;

a. Para 2020 a ARPT Alentejo considerará 
PVC’s específicos para empresas que:

• Pretendam promover-se no seg-
mento luxury;

• Que estejam localizadas nos conce-
lhos de Alandroal, Borba, Estremoz 
e Vila Viçosa;

b. Os PCV’s de iniciativa da Agência se-
rão implementados se for registado o 
interesse de, pelo menos, 4 estabele-
cimento ou empresas, que correspon-
dam a outros tantos registos no Registo 
Nacional de Turismo.

5. Admite-se a possibilidade de aprovar 
PCV’s individuais nas seguintes situações:

a. Se a natureza do produto, do mercado 
visado ou da tipologia da ação não per-
mitir enquadramento em PCV conjunto, 
podendo ser considerados os seguintes 
investimentos:

• Produção de material promocional, 
incluindo a produção de conteúdo e 
traduções;

• Produção de sites, incluindo produ-
ção de conteúdos e traduções;

• Participação em eventos;

• Deslocações e estadas;

• Campanhas on line;

b. Se visar a participação em feiras, 
workshops, roadshows ou outros even-
tos promovidos pelo Turismo de Portu-
gal ou pela ARPT Alentejo, abrangendo 
nestes casos as seguintes tipologias de 
despesa:

• Custos de inscrição;

• Aluguer de espaço ou de estruturas 
expositivas;

• Deslocações e estadas;

• Produção de materiais destinados à 
distribuição nos eventos antes re-
feridos, incluindo traduções, apre-
sentações analógicas ou digitais;
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6. Os PCV´s deverão ter uma forte compo-
nente de venda com objetivos pré-defini-
dos;

7. Os PCV’s conjuntos estão abertos à ade-
são de qualquer empresa associada, de-
vendo:

a. Nomear de entre todas as empresas 
participantes uma que assumirá a lide-
rança operacional do PCV e que será o 
elemento de ligação à Agência;

b. Dentro do agrupamento de empresas 
que prosseguem um mesmo PCV os 
valores de investimento poderão ser 
diferenciados entre elas, sendo a com-
participação efetuada em função do in-
vestimento feito por cada uma;

8. Só poderão participar nos PCV’s as em-
presas que não tenham qualquer tipo de 
dívidas vencidas perante esta Agência, 
exceto se na conta corrente entre o asso-
ciado e a Agência, nos saldos reconheci-
dos, estes revelem créditos superiores a 
favor das empresas;

9. Todas as empresas abrangidas terão de 
ter a sua situação regularizada perante a 
Segurança Social, o Turismo de Portugal e 
a Administração Fiscal;

10. Todas as empresas abrangidas deverão 
aceitar a fiscalização da Agência em rela-
ção às obrigações suprarreferidas;

11. Todas as ações a desenvolver terão de 
promover inequivocamente a marca Alen-
tejo, devendo em todas as ações incluir a 
divulgação dos logótipos de Portugal e do 
Alentejo;

12. Todas as empresas abrangidas terão de 
declarar todos os financiamentos de que 
irão dispor para a realização do plano, se-
jam estes de natureza pública ou privada, 
mesmo que provenham de entidades que 
não tenham como atividade económica o 
turismo;

13. Em circunstância alguma serão conside-
rados 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 diri-
gidas aos mercados externos;

14. Os PCV’s deverão propor investimentos 
dentro dos seguintes intervalos:

a. Coletivos:

• Limite mínimo 5.000 €/ Limite má-
ximo 80.000 €;

b. Individuais:

• Limite mínimo 1.000 €/ Limite má-
ximo 15.000 €;

15. A Direção da Agência poderá vir a consi-
derar uma dotação especial para os PCV’s 
promovidos por sua iniciativa;

16. As quotas de uma empresa para a ARPT 
não se destinam a financiar eventuais 
PCV’s que ela venha a celebrar com a 
ARPT;

17. O financiamento para os PCV’s é no máxi-
mo de igual montante investido pelas em-
presas, até ao limite do plafond definido; 

18. A comparticipação nos PCV’s será até 
50% do investimento efetuado, podendo 
ser em percentagem inferior caso a Dire-
ção entenda proceder ao rateio do apoio 
financeiro pelos diferentes planos;
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19. Serão obrigatoriamente apresentados re-
latórios de progresso, sob pena de exclu-
são, quanto à execução de cada PCV às 
datas de 30 de junho, 30 de setembro e 
31 de dezembro, sendo este último o re-
latório final de execução.

20. Não são elegíveis despesas relacionadas 
com a participação em ações integradas 
no Plano de Marca e nos Planos de Produ-
to e Mercado.
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IV. PLANOS PRODUTO  
E MERCADO

PLANO PRODUTO E MERCADO 
“PORTUGAL, A COUNTRYSIDE DREAM”

Capitalizando com o conhecimento que resulta 
do projeto “Internacionalização do Turismo no 
Meio Rural”, desenvolvido pelo Gabinete de Pla-
neamento e Políticas do Ministério da Agricultu-
ra, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e ela-
borado pela THR em 2012, temos em execução 
em conjunto com a ARPT do Centro de Portugal, 
implicando as empresas que participam na As-
sociação Heranças do Alentejo e na Associação 
dos Hotéis Rurais de Portugal, um plano que tem 
como enfoque a ruralidade e que visa contribuir 
para o reforço das vendas, o fortalecimento do 
trabalho em rede entre as unidades deste tipo 
de alojamentos, Agentes de Animação Turística, 
Equipamentos de Animação Turística, Equipa-
mentos Culturais e outros atores, para uma mais 
equitativa distribuição da procura em termos ter-
ritoriais e temporais, aumento do tempo de es-
tadia, crescimento em valor e notoriedade inter-
nacional dos territórios de mais baixa densidade.

Como objetivo prioritários estamos a pugnar para 
que se estabeleça entre os parceiros uma articu-
lação efetiva entre destinos e marcas, a ser con-

seguida em torno das ARPT’s implicadas e que 
funcione como um “guarda-chuva” no país, para 
uma maior notoriedade internacional desta rea-
lidade pluridisciplinar, posicionando melhor este 
tipo de produtos nos diferentes canais de venda 
e o trabalho em rede.

Estamos igualmente a tentar contribuir para su-
perar uma insuficiência estrutural no domínio 
das vendas com que as empresas envolvidas se 
confrontam, em resultado da sua dimensão e nu-
clearização, que dificulta ou mesmo impede, o 
ligarem-se ás extranetes de Operadores e OTA’s, 
pois não só não conseguem fazer a gestão de in-
ventário para abrir ou encerrar vendas, como não 
possuem massa crítica de oferta suficiente para 
estar simultaneamente em diversos canais.

Optámos por apresentar o plano na sua globali-
dade e com uma vigência de 5 semestres, para 
permitir uma visão de largo espectro e facilitar a 
sua compreensão global, ainda que a candidatu-
ra já aprovada pelo Turismo de Portugal apenas 
respeite ao semestre em curso e a cerca de um 
quinto do investimento aqui apresentado, ou seja 
90.000 €.

No caso da participação nas feiras e da realiza-
ção das ações inversas devemos dar conta que 
já estão a correr em 2019, mas continuarão em 
2020 e 2021.

Tendo presente o antes referido, o plano de ação 
global encontra-se vertido na seguinte matriz:
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Quadro 31

Portugal, a countryside dream - Plano Plurianual de Ação

Participação na Feira The New York Times Travel Show - Nova York USA e roadshow gastronómico

Participação na Feira BIT Milão - Milão Itália e roadshow gastronómico

Participação na Feira TTG Travel Experience - Rimini ITALIA e roadshow gastronómico

Participação na FERIEN - MESSE WIEN - Viena AUSTRIA e roadshow gastronómico

Participação na TTW (Travel Trade Workshop) Romandie - Montreux SUIÇA e roadshow gastronómico

Participação na TTW (Travel Trade Workshop) Deutschschweiz - Zurique e roadshow gastronómico

Realização de Missão Inversa do Mercado Itália - Agentes do Setor/Opinion makers

Realização de Missão Inversa do Mercado Suísso - Agentes do Setor/Opinion makers

Realização de Missão Inversa do Mercado USA - Agentes do Setor/Opinion makers

Realização de Missão Inversa do Mercado Austríaco - Agentes do Setor/Opinion makers

Campanhas em cobranding 1

Campanhas de cobranding 2

Módulos de conexção com plataformas de venda e respetiva gestão 

Da matriz antes apresentada fazem parte as ações 
que nos foram sugeridas pelas associações já re-
feridas (AHRP e HA), após consulta às empresas 
suas associadas.

Em anos subsequentes este PPM poderá ser alar-
gado a outras ARPT’s e a outras empresas, haven-
do lugar a uma reformulação das ações previstas e 
do orçamento global.

Unidos nas respetivas associações, que se centra-
lizarem essas duas funções poderão então facilitar 
o acesso destas micro, pequenas e médias empre-
sas a outros segmentos de mercado, que até agora 
lhes estavam vedados.

Por fim, estas tipologias de oferta precisam de 
conquistar ainda mais notoriedade e alargar o le-
que de oportunidades que se lhes oferecem, pelo 

que importa prosseguir duplos caminhos, sendo 
um constituído pela participação em feiras, road-
shows e workshops e outras ações semelhantes, 
enquanto o outro é a conquista de maior visibili-
dade nos canais de venda, nomeadamente através 
do desenvolvimento de campanhas de cobranding.

Como públicos preferenciais estarão os mercados 
de maior expressão no TR e nestes tanto os turis-
tas que olham para o mundo rural de uma forma 
passiva e que nele pretendem relaxar, fruir de pro-
dutos naturais, das tradições e apreciar o conforto, 
bem como dos pretendem ter experiências mais 
ativas e maior interação com os locais, desfrutar 
explorando o mundo rural, participar nas ativida-
des locais e que possuem especial interesse no 
turismo de natureza e no turismo ativo.



44

A G Ê N C I A  D E  P R O M O Ç Ã O  T U R Í S T I C A  D O  A L E N T E J O

PROJETO SETUBAL BAY 
TURISMO NA NATUREZA 

O presente projeto, desenvolvido em parceria com 
a ATL, visa fomentar o trabalho em rede por parte 
de empresas que de forma direta, ou indireta, de-
vem convergir para a promoção dos diversos pro-
dutos que caracterizam a Baía de Setúbal e que, 
de uma forma sintética, podemos titular como 
“Turismo na Natureza”, abarcando todo o tipo de 
atividades náuticas de recreio, dolphinwatching, 
birdwatching, walking e cycling em zonas de voca-
ção excecional para o efeito, como são as abran-
gidas pelo Parque Marinho Luis Saldanha,  Parque 
Natural da Serra da Arrábida e da Reserva Natural 
do Estuário do Sado, assim como vencer a dificul-
dade real sentida por uma boa parte do tecido em-
presarial em conseguir interligar-se com as plata-
formas de venda, seja por não possuírem recursos 
para garantirem o funcionamento de sistemas de 
reserva, seja por inadequação das plataformas di-
gitais próprias.

Em simultâneo, procura garantir maior visibilidade 
a atividades que tradicionalmente são comercia-
lizadas em calendários restritos e que, caso che-
guem a outros públicos, podem alargar em muito a 
época da sua possível fruição, levando-os a serem 
mais conhecidos por via da comunicação, nomea-
damente em suportes digitais, ou através da parti-
cipação em certames específicos.

Tem ainda como objetivo para os próximos anos o 
crescimento em abrangência, sobretudo no domí-
nio do território, alargando-se a toda a região cos-
teira, a sul e a norte, e à miríade de empresas de 
alojamento e atividades que aí desenvolvem a sua 
intervenção, seguindo as mais diversas formas de 
turismo na natureza.

Este é também o espaço que acolhe na sua envol-
vente (concelhos de Sesimbra, Palmela, Setúbal, 
Alcácer do Sal e Grândola), mais áreas protegidas 
e dezena de PMES, assim como algumas grandes 
empresas com intervenção no âmbito do turismo 
e graça às quais possui uma oferta muito diver-
sificada em termos de alojamento, restauração e 
agentes de animação turística. 

Podemos mesmo afirmar que a baía é só por si, um 
produto turístico compósito, mas onde predomina 

o turismo na natureza, sofrendo de alguma falta 
de visibilidade, de uma procura ainda sazonal e da 
ausência de um trabalho mais entrosado entre os 
diferentes agentes económicos. 

Estamos no entanto conscientes que a baía e os 
agentes económicos ligados ao turismo enfrentam 
desafios que urge superar e aos quais este projeto 
pretende dar resposta. 

Em primeiro lugar, importa atentar no efeito da sa-
zonalidade da procura, que se concentra nos me-
ses de verão e parcialmente na shoulder season, 
enquanto o turismo na natureza tem condições 
para ser fruído all year around, nomeadamente 
com atividades como dolphinwatching, birdwa-
tching, cycling e walking no parque e na reserva 
natural.

Depois, importa igualmente olhar com atenção 
para o incentivo à articulação entre agentes eco-
nómicos, juntando os diferentes segmentos da 
oferta na construção de pacotes integrados, numa 
dimensão taylor made, correspondam as reais 
motivações dos potenciais clientes ou turistas, 
vontade essa que se pode materializar também 
neste projeto. 

Devemos sublinhar estarmos operante uma reali-
dade da oferta que assume caraterísticas únicas 
em Portugal Continental, pois em nenhum outro 
sítio é possível a observação de golfinhos e, com 
isso, alimentar outras fileiras de serviços que nada 
se reportam às atividades náuticas.

Entendemos que a criação do website SETUBAL 
BAY vem combater estes problemas acima iden-
tificados, potenciando por um lado, a visibilidade 
já conseguida, nomeadamente em mercados que 
funcionem em contraciclo, e por outro incentivan-
do a colocação dos produtos dos diferentes agen-
tes económicos, que nela ou em torno dela agem, 
em situação de pré-comercialização. Esta decisão 
resulta não só da própria leitura que fazemos aos 
mercados, conseguida graças à participação em 
dezenas fóruns mas também daquilo que as em-
presas nos tem comunicado. 

Também desta forma se entenderão como parte 
de um todo, perante o qual o seu contributo, qual-
quer que seja, importa.

É seu desejo poderem estar presentes num we-
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bsite atrativo, concebido numa ótica de incentivo 
à comercialização, que possa encaminhar o utili-
zador diretamente para o próprio site da empresa 
onde a venda acabará por ter lugar. 

É também desejo expresso poderem ter uma 
presença qualificada nos certames em que parti-
cipem, que dignifique Portugal e o destino, propi-
ciador do contacto direto com a tour operação e, 
complementarmente, com o consumidor final.

As novas formas de comunicar, nomeadamente 
o recurso às redes sociais, são hoje já um facto 
incontornável e até prodigamente utilizado pela 
maioria das empresas participantes neste proje-
to, mas nunca essa comunicação foi feita numa 
dimensão global, que a todos envolva e beneficie. 
Nisso, este projeto é claramente inovador. 

Por fim, gostaríamos de sublinhar o já referido ob-
jetivo de que o projeto SETUBAL BAY – Turismo na 
Natureza venha abranger toda a zona de influência 
da Baía e da Ribeira do Sado, implicando um forte 
trabalho de mobilização das empresas.

PPM ALENTEJO AN M&I DESTINATION

Como já o referimos, o Alentejo possui uma oferta 
qualificada para a realização de programas de in-
centivos, eventos especiais, com particular relevo, 
congressos de pequena e média dimensão e para 
os casamentos, tendo-se vindo a constatar a cres-
cente importância que estes assumem, sobretudo 
no âmbito do mercado externo.

Para além do seu contributo bruto para a perfor-
mance dos empreendimentos turísticos, o facto de 
muitos destes eventos terem lugar fora das épocas 
de maior procura, constitui um importante fator no 
atenuar da sazonalidade.

Estamos em crer que um trabalho mais focado 
no domínio da promoção do Alentejo e de alguns 
equipamentos em especial, como um destino com 
oferta para o segmento do M&I poderá ser poten-
ciador da captação de mais eventos, pelo que se 
sugere a criação de um PPM com este objetivo es-
pecífico. 

Iremos procurar que as empresas que têm con-
dições e vocação para investir neste segmento se 
organizem para que consigam elaborar um plano 
de ação conjunto, que permita, por exemplo, faze-
rem-se representar de forma integrada nos maio-
res fóruns deste segmento, ter um portfolio que 
sublinhe a complementaridade entre os venues 
com localização próxima.   

PPM ENOTURISMO

Tendo a nossa Agência, inúmeros enoturismos 
associados, além de serem também associadas a 
Rota dos Vinhos do Alentejo e a Rota dos Vinhos 
da Península de Setúbal (área promocional de Lis-
boa, mas abrangendo o litoral alentejano), que por 
sua vez têm em conjunto cerca de 100 enoturis-
mos associados e sendo o produto “Enoturismo” 
umas das novas prioridades nacionais, entende-
mos existir fundamento e oportunidade para o de-
senvolvimento de um plano especial de promoção 
deste produto.

A diversidade da oferta abrange desde adegas 
com hotéis de excelência, spa e restaurante a pe-
quenas operações familiares, marcadas pela his-
tória e qualidade dos vinhos, sem esquecer uma 
das mais antigas zonas demarcadas de vinho, a 
Região Demarcada do Moscatel de Setúbal. 

Tem ainda produtores de topo na área da susten-
tabilidade, integrados no programa de sustentabi-
lidade dos Vinhos do Alentejo, que são modelo a 
nível internacional. 

Esta riqueza, associada às outras valências da 
região, tem levado o Alentejo, bem como a parte 
Alentejana dos Vinhos da Península de Setúbal 
(todo o território litoral até ao Algarve) a ser des-
tacado desde 2014, como uma das 10 melhores 
regiões enoturísticas do mundo para visitar, ou 
mesmo a melhor do mundo, em publicações in-
ternacionais como a USA Today, New York Times, 
Wine Enthusiast, Vine Pair, entre outros. 

No Plano de Promoção do Enoturismo em 2020, 
iremos focar-nos: 

• Na criação de espaços dedicados ao enotu-
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rismo do Alentejo em todas as presenças das 
CVR’s em feiras e ações de prova nos mercados 
alvo Alemanha, Brasil, EUA e Suíça; 

• Na criação de uma presença Enoturismo mais 
ativa nas feiras em que o destino Alentejo par-
ticipa nos mercados referidos; 

• No reforço da comunicação, nomeadamente 
em resultado da realização de press trips;

• Nas áreas do digital, através da dinamização 
de todo ecossistema digital, somando sites e 
presenças nas redes sociais das ARPT’s e das 
Rotas dos Vinhos; 

• Na componente de material informativo com a 
criação e produção de brochuras e mapas das 
regiões vitivinícolas.
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V. PLANOS FINANCIADOS 
POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

1. VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS EN-
DÓGENOS ENQUANTO ATIVOS DIFE-
RENCIADORES

O projeto “Promoção Turística Internacional do 
Alentejo – Valorização dos Recursos Endógenos 
Enquanto Ativos Diferenciadores”, promovido no 
âmbito do Regulamento Específico do Domínio da 
Competitividade e Internacionalização (RECI), Sis-
tema de Apoio a Ações coletivas Internacionaliza-
ção (Aviso n.º ALT20–52-2018-01), tem por base 
as linhas orientadoras da Estratégia Turismo 2027 
e toda a estruturação está feita em torno uma es-
tratégia focada em produtos que visam a susten-
tabilidade e a competitividade do destino Alentejo, 
combatendo alguns dos constrangimentos que 
subsistem na atividade turística que se regista 
neste destino.

Este projeto, cuja execução em 2020 se apresenta 
enquanto continuidade das ações desenvolvidas 
em 2018 e 2019, incidirá sobre os nove mercados 
prioritários para a região e pretende alcançar um 
conjunto de metas, designadamente:

• Melhorar o conhecimento do mercado poten-
cial sobre o Destino e os seus Produtos Turís-
ticos 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 Turísti-
cos 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 me-
nores 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 mar-
ca 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.

O objetivo desta estratégia de internacionalização 
tem como principais destinatários as PME’s liga-
das ao setor do turismo.

Este subplano, iniciado em 2018, tem um período 
de abrangência de 24 meses, estando prevista a 
sua execução até setembro de 2020, através das 
seguintes linhas de ação:

Linha de Ação 1 – Comunicação Online e Redes 
Sociais, desenvolvida através da implementação 
de uma estratégia de comunicação e markting on-
line, com gestão de redes sociais, blogs e vlogs, 
com produção de 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 So-
cial, materializada através da contratação de as-
sessorias nos mercados a intervencionar para pro-
dução e disseminação de conteúdos, organização 
de eventos de apresentação do destino e organi-
zação e acompanhamento de ações de promoção 
inversa com a comunicação social.

Linha de Ação 3 – Ações com Operadores Turísti-
cos e Agentes de Viagens, desenvolvendo-se nes-
te âmbito 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, na 
qual se incluirão a participação em Certames In-
ternacionais e em eventos organizados especifi-
camente para a colocação da Marca Alentejo, en-
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quadrando-se nesta linha de ação a presença em 
feiras de nicho e de consumidor final.

Linha de Ação 5 – Campanhas Publicitárias¸ onde 
se enquadrarão as aquisições de espaços publi-
citários nas redes sociais, em meios online, em 
meios offline, assim como todo o desenvolvimento 
e produção de conteúdos de suporte às restantes 
ações a desenvolver no contexto das restantes Li-
nhas de Ação do Plano.

2. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS 
RECURSOS SILVESTRES 2020

Este plano, cuja execução foi iniciada em 2019, 
suporta-se na candidatura INTERNACIONALIZA-
ÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020 e preten-
de dar resposta a um conjunto de três fatores críti-
cos 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 es-
tratégias de internacionalização e abordagens de 
mercado, que permitam o reforço da respetiva ca-
pacidade 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 merca-
dos internacionais.

Em 2019 iniciou-se a promoção internacional do 
Turismo Cinegético com a presença com stand 
promocional na FECIEX Badajoz e através do de-
senvolvimento de missão de prospeção  na Feria 
Internacional Ganadera de Zafra, prevendo-se 
para 2020 a presença na BIOFACH em Nurember-
ga, na Expo Cinegética de Madrid, na Game Fair 
Lamotte Beuvron e na Feria Enternacional Gana-
dera de Zafra. 

Apresenta-se um projeto que assenta num pro-
grama que visa o desenvolvimento dos segmen-
tos empresariais de base da fileira, alargando a 
sua base de competências, potenciando o suces-
so 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 internacionaliza-
ção, 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 Consór-
cio PROVERE e abrange todo território da NUT II 
ALENTEJO.

3. ALENTEJO – AN INTERNACIONAL 
TOURIST DESTINATION

Com este plano, enquadrado em projeto em análise 
no âmbito do Regulamento Específico do Domínio 
da Competitividade e Internacionalização, Sistema 
de Apoio a ações coletivas “Internacionalização”, 
Aviso n.º ALT20-52-2019-20, pretende-se desen-
volver, num horizonte temporal de dois anos, com 
início em janeiro de 2020, um conjunto de ações 
que, em sequência com as desenvolvidas e em cur-
so no âmbito do Projeto Valorização dos Recursos 
Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores, têm 
como objetivo consolidar a visibilidade e notorie-
dade do destino Alentejo e consolidá-lo através do 
alcance da dimensão de competitividade na oferta 
do destino, através da capacitação das PME’s da 
região, contribuindo para o aumento objetivo das 
suas oportunidades comerciais nos mercados in-
ternacionais. O leque de produtos versados por 
este projeto prevê um alargamento dos nichos, pas-
sando a incluir, para além do walking e do cycling, 
que têm conhecido uma intervenção estruturada ao 
longo dos últimos anos, outros nichos de que são 
exemplo o enoturismo, o olivoturismo, as rotas do 
mármore, os roteiros associados à gastronomia e 
aos produtos locais, acrescido da partilha de siner-
gias com o turismo desportivo, o turismo equestre, 
os Caminhos de Santiago, o turismo religioso, as 
industrias da cultura, etc., que hoje se apresentam 
em fase de início de comercialização.

Com uma duração de 24 meses, o presente proje-
to visa em concreto:

• A aquisição e disseminação pelo tecido empre-
sarial regional de conhecimento sobre produ-
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tos e mercados através da participação em es-
truturas de referência para o setor do turismo 
como a ETOA (European Tourism Association) 
e ATTA (Adventure Travel Tourism Association);

• Usar os conhecimentos adquiridos para a me-
lhor adaptação das empresas e dos seus pro-
dutos às motivações dos mercados – Capaci-
tação das PME.

• Aposta no reforço da promoção de produtos de 
nicho, acrescidos agora com novos segmentos 
e equipamentos, como a cultura, a gastrono-
mia e vinhos, os centros de alto rendimento 
desportivo e o turismo equestre, visando um 
leque mais alargado de mercados. 

• Com a diversificação dos produtos e dos mer-
cados, contribuir para a diminuição da sazo-
nalidade e crescimento da abrangência da 
atividade turística, combatendo as assimetrias 
intrarregionais.

Para alcançar tais desideratos o presente projeto prevê:

• A adesão a estruturas internacionais de pro-
dução de conhecimento em turismo, como a 
ETOA (European Tourism Association) e a ATTA 
(Adventure Travel Tourism Association), ace-
dendo assim a fontes de informação altamente 
qualificadas, cuja partilha pelo tecido empre-
sarial se irá fomentar.

• A presença do Alentejo em fóruns de vocação 
especial para os produtos antes elencados, 
seja na Europa, seja os que ocorrem em mer-
cados de long haul, como:

• Os workshops ETOA (European Tourism As-
sociation) para o mercado Chinês (Londres, 
Berlim e Shangai), os Summit anuais da ATTA 
(Adventure Travel Tourism Association), 

• Roadshows em mercados como Brasil, EUA 
e Canadá;

• Roadshows e eventos de ativação da marca 
Alentejo em mercados Europeus;

• Feiras internacionais dos segmentos es-
pecíficos como os eventos equestres que 
ocorrem igualmente em outros mercados 

de long haul, como Suécia, Emirados Ára-
bes Unidos, China e EUA/Canadá, 

• Eventos onde a valia cultural da região 
pode granjear forte reconhecimento, como 
nas duas maiores feiras mundiais do livro 
(Frankfurt e Leipzig).

• Graças a essas participações conseguir a mobiliza-
ção de Operadores Turísticos para que melhorem a 
figuração do Alentejo nos circuitos de venda;

• Conseguir igualmente atrair prescritores de di-
verso tipo, que possam comunicar este destino 
nos mais diversos canais, nomeadamente com 
a realização de ações de promoção inversa, se-
jam visitas de familiarização com Operadores 
Turísticos, sejam com Agentes de Viagens ou 
ainda com jornalistas.
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4. ESTRUTURA

Contrariamente ao que prevíamos, em 2019 não 
foi possível por razões várias concretizar a mu-
dança para instalações da Comunidade Intermu-
nicipal do Alentejo Litoral, como era desejo da 
Câmara Municipal de Grândola.

Depois de um complexo processo de levanta-
mento de alternativas, a Câmara Municipal de 
Grândola acabou por estabelecer um acordo com 
esta Agência, já subscrito, ao abrigo da qual a 
autarquia passará a assumir os encargos decor-
rentes do arrendamento das instalações, apro-
veitando até para sedear um dos seus serviços 
numa fração que se encontra vaga no edifício 
sede da Agência.

A necessidade de licenciar ambos os espaços 
para outros fins que não habitação obrigou a pro-
cessos de certificação energética e outros que se 
traduziram em atrasos na alteração do contrato 
de arrendamento.

Não obstante a demora do processo, devemos 
reconhecer existir uma vantagem na solução 
encontrada, que é a de não ser necessário nem 
proceder a alteração estatutária, nem alterar en-
dereço nos milhares de contactos que temos dis-
persos pelo mundo, nem efetuar a mudança para 
outras instalações.

A disponibilidade financeira resultante da quo-
tização dos associados e as regras que regem a 
contratualização da promoção turística externa, 
não permitem o tão necessário reforço da equipa, 
o que em muito dificulta a manutenção da capa-
cidade de resposta da Agência, tanto mais que a 
atividade vem sendo cada vez mais intensa.
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VI. 
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VI. ORÇAMENTO

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

1. O Protocolo trianual celebrado entre o Turismo 
de Portugal IP e a Agência, materializado em 
contratos anuais, contemplará as seguintes 
fontes de financiamento:

a. Contribuições financeiras do Turismo de 
Portugal IP, no valor de 883.323 €;

b. Contribuições financeiras da Entida-
de 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 propor-
ções definidas nos respetivos regulamentos 
e atingindo o valor mínimo de 220.830 €;

d. Contribuições financeiras de outras entida-
des públicas, designadamente de âmbito 
autárquico, local ou regional;

e. Receitas próprias, nomeadamente as pro-
venientes 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 84.000 €.

3. Prevê-se, para apoio à captação e realização de 
congressos e eventos corporativos e associati-
vos internacionais, o investimento de 75.000€, 
financiados na percentagem de 75% pelo Tu-
rismo de Portugal. 

4. Os projetos enquadrados em financiamentos 
comunitários apresentarão a seguinte incidên-
cia financeira em 2020:

a. VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS ENDÓGE-
NOS ENQUANTO ATIVOS DIFERENCIADO-
RES (SIAC e PROVER Norte do Alentejo): 
projeto iniciado em 2018, com execução 

até setembro de 2020, integra um conjunto 
de ações de promoção de produtos de nicho 
de cada subterritório que integra a NUT II 
Alentejo, evidenciando também uma aposta 
na promoção dos produtos de nicho do Nor-
te Alentejano, enquadrada enquanto proje-
to âncora no PROVERE INMOTION 2020: 

b. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS 
SILVESTRES 2020 (SIAC) promovido em 
colaboração com NERBE/AEBAL (líder), ERT 
ALENTEJO, ADC MOURA e ACIECALM, visa 
a internacionalização das atividades econó-
micas da região, em particular da internacio-
nalização dos produtos locais e uma aposta 
no produto turístico Caça: 91 062,61€

c. ALENTEJO – AN INTERNACIONAL TOURIST 
DESTINATION, (SIAC) destinado à promo-
ção de produtos de nicho diferenciadores, 
visa, a partir de 2020, dar continuidade ao 
projeto de visibilidade/notoriedade do des-
tino “Valorização dos Recursos Endógenos 
Enquanto Ativos Diferenciadores”, apostan-
do no alargamento da intervenção a outros 
nichos: 290 676,66€;

5. Também a contrapartida nacional obrigatória 
para as candidaturas apresentadas, seja na 
qualidade de promotor, ou de copromotor, irão 
ser asseguradas por receitas próprias resultan-
tes 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 supor-
tados por receitas próprias da Agência, por 
receitas provenientes de financiamentos co-
munitários dos projetos SIAC e pelas receitas 
resultantes da prestação de serviços aos asso-
ciados.



I – INVESTIMENTO

1. PLANO DE MARKETING REGIONAL

1.1. PLANO MARCA REGIONAL

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.3. OTAs Ações conjuntas de promoção Lastminute.com/
Rumbo 

104 551

Jan a dez

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

1.3. OTAs Ações conjuntas de promoção Destinia Jan a dez

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

1.3. OTAs Ações conjuntas de promoção eDreams Jan a dez

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

1.3. OTAs Traveltino Jan a dez

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

1.3. OTAs Logitravel Jan a Dez

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

1.3. OTAs Top Tourism Market Jan a dez

Espanha M&I

7. Apoio a visitas de inspeção e 
ações de promoção para aumento de 
participantes em congressos e ações 
de prospeção (todos os produtos)

7.1. Apoio a visitas de 
inspeção Fam Trip M&I 2 500  Abr



Espanha Enoturismo

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Enoturismo

20 000

 

Espanha Gastronomia & 
Vinhos

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Roteiro gastronomico (da açorda ao pão de rala)  Fev

Espanha Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips A preparação do Festival Terras sem Sombra  Fev

Espanha Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Rotas do Mármore (de Vila Viçosa a Estremoz) Nov

Espanha Natureza

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Cavalos de raça e falcoaria Mar

Espanha Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) Jan a dez

Espanha Turismo Literário

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Turismo Literário Jan a dez

Espanha Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.2. Apoio a Press Trips Press trips individuais 1 000  

Espanha Touring
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Fitur_22-01-2020 27 971  Jan

Espanha Multiproduto 12.1. Assessorias de imprensa 12.1. Assessorias de 
Imprensa Assessoria de imprensa, prospeção e RP 40 959 Jan a set

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG ESPANHA 196 981  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.3. OTAs Karavel - Campanhas co-branded de apoio às 
vendas.

50 000

Jan a dez

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

1.3. OTAs

Voyageprivé.com - campanha de vendas 
neste importante OTA que regista 1 milhão de 
visitantes unicos/mês e regista 5 milhões de 
contactos Opt’in.

Jan a dez

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

1.3. OTAs

campanha de vendas durante 15 dias nas 
agências de viagens dos hipermercados Leclerc 
Voyages (190 agencias de viagens pela França) 
: Totems, cartazes, PLV, flyers, ecrãs vídeo, 
promoções especiais, Site Ecomerce Carrefour 
Voyages, Newsletter, promo Home Page

Jan a  dez

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

1.3. OTAs

EasyVoyages- campanha de vendas nesta 
importante plataforma de viagem com 3,5 
milhões de visitantes unicos /mês e 2 milhões 
de contactos Opt’in. E no 1° lugar do top dos 
sites do turismo que registam mais interações 
nas redes sociais.

Mar, abr, set

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

1.3. OTAs

Easyvoyage e/ou OTAs - Divulgação do 
Turismo Rural e diversas tematicas (Aldeias 
históricas, oenoturismo, gastronomia, Trekking, 
cycloturismo…).

Mai,jun

França Religioso

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) 3 000  Jan a dez

França Touring

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.3. Organização de 
outras ações para 
agentes

mailing especial Alentejo e Slow Tourism junto 
de 5 000 agentes de viagem pela França. 500 Jan a dez



França Natureza

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Divulgação das aldeias históricas junto dos 
leitores Francês e redes sociais nos temas “Slow 
Tourism”; Turismo rural…

8 000

Abr, Mai

França Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) Jan a dez

França Enoturismo

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Juntar os mais conceituados jornalistas de 
gastronomia e vinhos e porque não é fácil juntar 
suportes concorrentes numa mesma viagem, 
organizar 3 viagens, um na Primavera (maio) 
e dois no Outono (outubro e novembro), em 
colaboração com o Turismo do Alentejo e a 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana,

Mai, set, out

França Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows 11.1. Workshops

A semelhança do realizado em outras regiões 
do país, propomos a realização de Workshop 
para aumento da notoriedade do Alentejo no 
mercado Francês (missões empresariais/tema: 
slow travel)

5 000  Abr

França Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows  11.1. Workshops Salons CE France 12 116 Set e out

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG  FRANÇA 78 616  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.3. OTAs Parceria com Abreu

20 402

 

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

1.3. OTAs Parceria com TO a definir  

Brasil Multiproduto

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Tendo como foco privilegiar o interior de 
Portugal e ilhas este ano gostaríamos de realizar 
duas fam trip com um maior envolvimento das 
regiões em causa. Com o objetivo de aumentar 
o número de dias em Portugal, devemos 
promover roteiros envolvendo cada vez mais 
as ilhas. Devemos influenciar a construção de 
roteiros que em vez de envolverem as regiões 
de Espanha, possamos garantir produtos 
diferenciados. Temos produto em Portugal que 
pode ser complementar e por isso devemos 
trabalhá-lo por forma aumentar a distribuição 
e segmentação envolvendo todo o território 
português.

9 000

Jan a dez

Brasil Luxo

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips Fam trip Luxury Jan a dez

Brasil Enoturismo

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips  Enoturismo Jan a dez



Brasil Enoturismo

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Enoturismo

6 000

Jan a dez

Brasil Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Press trip dedicada ao Surf, Trails, Gastronomia 
e vinhos e festivais de música. Jan a dez

Brasil Turismo Literário

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Turismo Literário Jan a Dez

Brasil Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.2. Apoio a Press Trips Press trips individuais 500 Jan a dez

Brasil Multiproduto 9. Participação em grandes feiras e 
certames internacionais 9.1. Feiras WTM 10 000  Abr

Brasil Multiproduto 9. Participação em grandes feiras e 
certames internacionais 9.2. Outros Eventos Portugal 360 São Paulo/Rio de Janeiro. 

5 000
 Abr

Brasil Multiproduto 9. Participação em grandes feiras e 
certames internacionais 9.2. Outros Eventos Portugal 360 Rio de Janeiro.  Jun

Brasil Multiproduto 12.1. Assessorias de imprensa 12.1. Assessorias de 
imprensa Assessoria de imprensa, prospeção e RP 32 130 Jan a dez

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG BRASIL 83 032  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.3. OTAs OTA’s 30 000  

Alemanha Ativo

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Fam trip (I) para TO´s (4 pax+1Edt) # 3 
noites (multiprodutos: natureza, touring, 
cycling&walking)

10 000

Mar

Alemanha Ativo

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Fam trip (III) para AV´s (16 pax+1Edt) 
# 3 noites (multiprodutos: natureza, 
cycling&walking, touring)

Abr 

Alemanha Gastronomia & 
Vinhos

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Fam trip (II) para TO´s (4 pax+1Edt) # 3 
noites (multiprodutos: gastronomia e vinhos + 
enoturismo)

Set

Alemanha Religioso

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) Mar

Alemanha Touring

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Fam trip (I) para TO´s (4 pax+1Edt) # 3 
noites (multiprodutos: natureza, touring, 
cycling&walking)

Mar

Alemanha Touring

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Fam trip (III) para AV´s (16 pax+1Edt) 
# 3 noites (multiprodutos: natureza, 
cycling&walking, touring)

 Abr

Alemanha Gastronomia & 
Vinhos

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.3. Organização de 
outras ações para 
agentes

Ação de show cooking em 4 cidades para 
agentes do trade e media em 3 cidades alemãs. 
Target: 15 a 25 pax por sessão.

3 000 Ago



Alemanha Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021)

5 000

Jan a dez

Alemanha Turismo Literário

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Turismo Literário Jan

Alemanha Multiproduto 9. Participação em grandes feiras e 
certames internacionais 9.1. Feiras ITB   Berlin   04.-08.3.2020

30 000

Mar

Alemanha Multiproduto
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras CMT  Stuttgart cycling & walking 11.-12.01.2020 Jan

Alemanha Natureza
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Tournatur Düsseldorf 04.-06.09.2020 Set 

Alemanha Multiproduto
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras f.re.e. Munique19.-23.02.2020 Fev

Alemanha Natureza
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Boot Düsseldorf 18.-26.1.2019 (surf, turismo 
fluvial e turismo náutico) Jan

Alemanha Cultura
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Feira do Livro de Frankfurt 14-18.10.2020 Out

Alemanha Multiproduto 12.1. Assessorias de imprensa 12.1. Assessorias de 
Imprensa Assessoria de imprensa, prospeção e RP 35 424 Jan a set

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG ALEMANHA 113 424  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.2. Operadores 
Turísticos Campanhas com TO’s 15 000  Dez

EUA Gastronomia & 
Vinhos

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips Farm to Table + Luxury (4-5pax)

6 000

Nov

EUA Natureza

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Natureza/Turismo ativo/Touring - media (4-
5pax) Mai

EUA Religioso

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) Jan a dez

EUA Touring

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips Touring  (4-5pax) Mar

EUA Multiproduto

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips CA

FAM c/ T0s especializados Aventura, Natureza, 
Gastronomia e Vinhos. Desenvolver produto e 
pacotes centrados Alentejo. 6 pax

Fev

EUA Weddings

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips Weddings & Honeymoons (4-5pax)  Out



EUA Gastronomia & 
Vinhos

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Farm to Table + Luxury (4-5pax)

6 000

 Set

EUA Natureza

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Natureza/Turismo ativo/Touring - media (4-
5pax) Abr

EUA Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) Jan a dez

EUA Touring

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Touring - media (4-5pax) Mai

EUA Weddings

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Weddings & Honeymoons (4-5pax) Out

EUA Ativo

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips CA

Press Trip. Focar Rota Vicentina e Portugal 
Trails. 4 pax Jun

EUA Enoturismo

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips CA Enoturismo Jan a dez

EUA Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows 

11.1. Workshops CA + 
USA RoadShow Alentejo 43 666 Nov

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG EUA 70 666  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.3. OTAs OTA’s 40 000 Jan a dez

Reino Unido Estágios 
Desportivos

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Organização de Fam Trip para 6 AVs Britânicos, 
sob o tema do Turismo Desportivo, incluindo 
visitas ao Centro de Estágios de Tróia (José 
Mourinho), Rio Maior, Herdade da Cortesia, Surf 
Camps, etc.

8 000

Mai

Reino Unido Natureza

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Organização de Fam Trip para 6 AVs britânicos, 
sob o tema Natureza/Turismo Equestre no 
Ribatejo e em Alter do Chão

Nov

Reino Unido Religioso

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Organização de Fam Trip para 1 OT Britânico, 
sob o tema do Caminho de Santiago no Alentejo 
e Ribatejo

 Out



Reino Unido Enoturismo

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips  

8 000

Jan a dez

Reino Unido Estágios 
Desportivos

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Organização de Press Trip para 3 jornalistas 
/ bloggers Britânicos, sob o tema do Turismo 
Desportivo, incluindo visitas ao Centro de 
Estágios de Tróia (José Mourinho), Rio Maior, 
Herdade da Cortesia, Surf Camps, etc.

Set

Reino Unido Natureza

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Organização de Press Trip para 4 a 6 jornalistas 
/ bloggers Britânicos, sob o tema Natureza, 
incluindo descida a Pedreira, visita a Quinta 
Biológica, passeio de balão, prova de produtos 
regionais, etc.

Out 

Reino Unido Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Organização de Press Trip para 4 a 6 jornalistas 
/ bloggers Britânicos, sob o tema do Caminho de 
Santiago no Alentejo e Ribatejo

Jun

Reino Unido Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) Jan a dez

Reino Unido Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.2. Apoio a Press Trips Press trips individuais 500 Jan a dez

Reino Unido Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows 11.1. Workshops Bright meetings 2020 3 566 Jan a dez

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG REINO UNIDO 60 066  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

Holanda e 
Bélgica Multiproduto

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

1.2. Operadores 
Turísticos

Caractère, Imagine Travel, T-HL (Transeurope-
Holiday Line), etc. Participação em evento para 
agentes e obrigatoriedade de organização de 
uma fam trip ao destino

50 000

Jan a dez

Holanda e 
Bélgica Multiproduto

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

1.2. Operadores 
Turísticos

Campanhas com Style In Travel, Pharos Reizen 
e etc.  Participação em evento para agentes e 
obrigatoriedade de organização de uma fam trip 
ao destino.

Jan a dez

Holanda e 
Bélgica Multiproduto

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

1.2. Operadores 
Turísticos

De Jong Intra Vakanties, Echt Portugal, Eliza was 
Here, EurAm, Kras, Pharos Reizen, Primavera 
Reizen, SNP, Style in Travel (Girassol Vakanties), 
etc. Participação em evento para agentes e 
obrigatoriedade de organização de uma fam trip 
ao destino

Jan a dez

Holanda e 
Bélgica Multiproduto

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

1.2. Operadores 
Turísticos Convenção anual da Selectair  

Holanda e 
Bélgica Ativo

10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Fiets en Wandelbeurs (Gante, 15-16.02.2020)

23 438

Fev

Holanda e 
Bélgica Ativo

10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Fiets en Wandelbeurs (Utreque, 28.02-
01.03.2020) Fev, mar

Holanda e 
Bélgica Touring

10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras 50PlusBeurs_15-09-2020 Jan a dez



Holanda e 
Bélgica Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Press trips individuais

10 000

Jan a dez

Holanda e 
Bélgica Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Teaser mailing para jornalistas Ago a dez

Holanda e 
Bélgica Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Programa de televisão “3 op Reis”, “Adventure 
Time” (cycling&walking), “Gort over de grens” 
(enoturismo) ou “Pluijm’s Eetbare Wereld” 
(gastronomia e vinhos)

Abr, mai, jun, set, 
out, 

Holanda e 
Bélgica Touring

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Press trip de grupo “Experience Alentejo” (6 
pax+acompanhamento EdT)

Mar, abr, mai, jun, 
set, out

Holanda e 
Bélgica Multiproduto 9. Participação em grandes feiras e 

certames internacionais 9.1. Feiras Vakantiebeurs (Utreque, 15-19.01.2020) 10 000 Jan

      SUBTOTAL P MARCA REG HOLANDA BÉLGICA 93 438  

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

China Multiproduto

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Visitas de TO’s da China, em parceria com 
Companhias Aéreas 6 000 Abr, set, out, nov

China Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Visitas de Jornalistas da China 4 000 Abr, set, out

China Touring
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras ITB Shanghai_13-15-05-2020 8 000 Jan a dez

China Multiproduto 11. Participação em Workshops e 
Roadshows 11.1. Workshops Workshops ETOA CEM 2 000 maio

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG CHINA 20 000  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.2. Operadores 
Turísticos OTA’s 15 000 Jan a mai e out a dez

Itália Gastronomia & 
Vinhos

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Aposta na apresentação da diferenciação da 
gastronomia e vinhos da região

6 000

Jan a mai e out a dez

Itália Religioso

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) Jan a dez

Itália Touring

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips Cidades históricas, sítios UNESCO Jan a mai e out a dez

Itália Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips

Caminho Português de Santiago (A Caminho do 
Jubileu 2021) e outras 6 000 Jan a dez

Itália Touring 11. Participação em Workshops e 
Roadshows 11.1. Workshops

Workshops, em 3 cidades italianas (sugestão; 
Roma, Turim e Bari ou Nápoles) em parceria 
com operador italiano (Tau Viaggi).O custo 
pode decrescer praticamente a metade se 
TAP também entrar com partner. A TAU Viaggi 
costuma garantir de 50 a 60 operadores 
assistentes.

10 100 Jan a mai e out a dez

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG ITÁLIA 37 100  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.2. Operadores 
Turísticos Congresso da ITAA 40 000 Out

Irlanda Gastronomia e 
Vinhos

1.2 Envolvimento de Operadores 
em inciativa de melhoria de 
posicionamento nos canais de 
vbenda

1.2. Operadores 
Turísticos Alentejo Wine Festival 5 000 Set a nov

Irlanda Multiproduto

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips Fam trips 5 000 Jan a dez

Irlanda Religioso

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Caminhos de Santiago no Alentejo 5 000 Abr

Irlanda Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.2. Apoio a Press Trips Press trips individuais 5 000 Jan a dez

Irlanda Multiproduto
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Holiday World Show -24-26 Janeiro 5 000 Jan

      SUBTOTAL PLANO MARCA REG IRLANDA 65 000  



Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

1.2. Operadores 
Turísticos OT’s 20 000 Jan a dez

Outros Multiproduto

6. Organização ou apoio a visitas 
de familiarização e outras ações de 
formação e divulgação para agentes 
do setor

6.1. Organização de Fam 
Trips Fam trips 10 000 Jan a dez

Outros Multiproduto

8. Organização ou apoio a visitas 
de imprensa e outras ações de 
promoção com os media dos 
mercados emissores

8.1. Organização de Press 
Trips Press trips 10 000 Jan a dez

Suécia Multiproduto
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras Feira Turismo Explore (Suécia) 10 000 Fev

Israel Multiproduto
10. Participação em Feiras e outros 
eventos de promoção relacionados 
com produtos

10.1. Feiras IMTM Tel Aviv 15 000 Mar

 

 

 

SUBTOTAL PLANO MARCA REGIONAL OUTROS 65 000  

 

 

 

TOTAL PLANO MARCA REGIONAL 883 323

 

1.2 PCV’S

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

Multimercado Multiproduto PCV’s Planos de 
Comercialização e Vendas Planos de Comercialização e Vendas 300 000 Jan a dez

 

 

 

TOTAL PLANOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS 300 000  



1.3 PPM’s

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

Multimercado Multiproduto PPM’S Planos de Produto e 
Mercado Planos de Produto e Mercado 283 320 Jan a dez

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLANOS DE PRODUTO E MERCADO 283 320  

TOTAL PLANO DE MARKETING REGIONAL 1 466 643  

2. ALENTEJO 365

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

Espanha Multiproduto Alentejo 365 Alentejo 365 Promoção Internacional de calendário anual de 
eventos 84 000 Jan a dez

 

 

 

TOTAL ALENTEJO 365 84 000  

3. CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

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

75 000 Jan a dez

 

 

 

TOTAL CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS 75 000  



4. SIAC - ALENTEJO 2020 - PROMOÇÃO TURÍSTICA INTERNACIONAL DO ALENTEJO

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

Multimercados Multiproduto

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

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

Comunicação Online 
Ações com Comunicação Social - B2C 
Ações com Operadores / Agentes do Setor 
Feiras e Outros Eventos 
Campanhas Publicitárias 
Monitorização e Disseminação de Resultados

854 893 Jan a dez

 

 

 

TOTAL SIAC - PROMOÇÃO TURÍSTICA INTERNACIONAL 854 893  

5. SIAC - ALENTEJO 2020 - INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

Multimercados Multiproduto Promoção Externa dos Recursos 
Silvestres

Promoção Externa dos 
Recursos Silvestres Promoção Externa dos Recursos Silvestres 91 062 Jan a dez

 

 

 

TOTAL SIAC - INTERN. RECURSOS SILVESTRES 2020 91 062  

6. SIAC - ALENTEJO 2020 - ALENTEJO - AN INTERNACIONAL TOURIST DESTINATION

Mercado Produto Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)



Multimercados Multiproduto Alentejo - An International Tourist 
Destination

Alentejo - An 
International Tourist 
Destination

Alentejo - An International Tourist Destination 290 677 Jan a dez

 

 

 

TOTAL SIAC - ALENTEJO - AN INTERN. TOUR. DESTINATION 290 677  

7. ESTRUTURA

    Atividade Ação Descritivo 
Orçamento

Calendarização
 (em €)

    Consumos correntes Consumos correntes Consumos correntes 1 400 Jan a dez

    Vencimentos e Encargos Vencimentos e Encargos Vencimentos e Encargos 285 000 Jan a dez

      TOTAL SIAC - ALENTEJO - AN INTERN. TOUR. DESTINATION 286 400  

      TOTAL 3 148 675  



II – RECEITA 

RECEITA 2020 ORIGEM

Cod. Projeto / Componente Turismo de 
Portugal ERT Empresas (inv. 

privado)
SIAC - Alentejo 

2020
Quotas e prestações de serviços / 

Autofinanciamento TOTAL 

1. Contratualização da Promoção Externa - Plano de Marketing Regional

1.1 Plano Marca Regional 883 323         883 323

1.2 Planos de Comercialização e Vendas   150 000 150 000     300 000

1.3 Planos de Produto e Mercado 141 660 70 830 70 830     283 320

2 Alentejo 365 84 000         84 000

3 Captação de Congressos 56 250       18 750 75 000

4
Promoção Turística Internacional do Alentejo – Valoriza-
ção dos Recursos Endógenos Enquanto Ativos Diferen-
ciadores *(coord. Contrat. Promo. Externa)

*     854 893   854 893

5 Internacionalização dos recursos Silvestres 2020 
*(coord. Contrat. Promo. Externa) *     91 062   91 062

6 Alentejo - An International Tourist Destination *(coord. 
Contrat. Promo. Externa) *     290 677   290 677

7 Estrutura       146 060 140 340 286 400

  TOTAL 1 165 233 220 830 220 830 1 382 692 159 090 3 148 675



75

P L A N O  D E  M A R K E T I N G  2 0 2 0

P L A N O  D E  M A R K E T I N G  2 0 2 0
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