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REDE DE MUSEUS DE ÉVORA 
 
• Implementação de um bilhete único a vários equipamentos culturais; 
• Venda de bilhetes online e integrada entre os parceiros (FEA, CME, UE, DRCALEN, ERTA, Museu do Relógio e 
Palácio Cadaval) 
• Controlo de entradas nos espaços e recolha de dados sobre o perfil do visitante; 
• Gestão e emissão de relatórios centralizada e integrada; 
• Promoção e divulgação do Bilhete Único/Évora Ticket e da marca Rede de Museus de Évora; 
• Disponibilização de novos equipamentos e ferramentas tecnológicas aos parceiros; 
• Capacitação dos agentes e parceiros para a transformação digital; 
• Gestão integrada de eventos culturais dentro da Rede; 
• Contribuição e apoio da candidatura de Évora a “Capital Europeia da Cultura 2027”. 
 
Funcional no final de Janeiro de 2020 

 



REDE DE MUSEUS DE ÉVORA: Ponto de situação 
  Portal de Vendas da BOL  

• Concluída a configuração do Bilhete Único e toda a parametrização na plataforma BOL 
• Testes a decorrer 

 Instalações nos locais de Venda/Visita: 
• Equipamentos instalados e testados nos vários locais 
• 1 Caixa de Bilhetes (2000 bilhetes) entregue, os restantes na posse da ERT 

 Sessão de formação aos operadores de venda de cada local realizada no dia 26 de Novembro 
 Concluído o Portal online: em testes e afinações 
 Imagem e identidade gráfica/promoção da rede: 

• Logótipo definido 
• Assinatura definida: um roteiro num só bilhete 
• Nome do portal de promoção definido – evoraticket.pt 
• Palete de cores e lettering definidos 
• Recolha fotográfica terminada 
• Folheto e rollup em produção: distribuição final de Janeiro 

 

Pendente: 
 Entrega de etiquetas identificativas do projeto 

para colar nos equipamentos; 
 Estabilização dos termos e condições gerais  ; 
 Estabilização da questão do IVA: pendente na 

AT; 
 Resolução de alguns problemas pontuais de 

rede. 



 
 



REDE DE MUSEUS DE ÉVORA: Locais de venda 

1.ª Fase 
Portal de Promoção – www.evoraticket.pt 
Portal da BOL 
Locais aderentes da Rede de Museus – 12 

locais 
Posto de Turismo 

2.ª Fase 
Pontos de Venda de 

Terceiros (Rede BOL: FNAC, 
WORTEN, CTT, etc.) 

  

http://www.evoraticket.pt/


REDE DE MUSEUS DE ÉVORA: portal 

https://qual.ctd.pt/redemuseus/


REDE DE MUSEUS DE ÉVORA: Colaboração e 
planificação de eventos 

Objetivos: 
 Integrar os vários eventos da 

cidade num único calendário 
 
 Permitir planificar agendamento 

de eventos com uma visão global 
 
 Permitir gerir os eventos de cada 

entidade 
 
 Permitir controlar e aprovar quais 

os eventos a ser publicados  
 



REDE DE MUSEUS DE ÉVORA: Futuro 
Em breve: estratégia de ativação e lançamento público da Rede de Museus e do Évora Ticket  
Calendário Previsto: 

• Testes Reais – 1.ª Quinzena de Janeiro 
• Soft Opening – 2-ª Quinzena de Janeiro 
• Abertura e Comunicação ao Público – 10/11 de Fevereiro com visita da Secretária de Estado do Turismo 

 
Que futuro para a Rede? Sustentabilidade e modelo de organização  

 Por definir o modelo de gestão (Governance) para o futuro 
 Por definir a equipa de gestão e promoção 

• Apoio e comunicação entre os parceiros 
• Promoção e divigulgação da marca 
• Criação de conteúdos para promoção 
• Recolha, tratamento e envio de dados e relatórios para os parceiros 
• Suporte e tratamento de dúvidas aos utilizadores do portal na internet    

 Por definir a  forma jurídica de nova entidade a criar 
• Modelo flexível e operante, eventualmente a mesma solução utilizada para a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura, 

garantindo a sua sustentabilidade além do prazo desta mesma candidatura, quer seja ou não aprovada.  
• Em estudo: modelo de consórcio. 

 
 Avaliação de impacto 
 Otimização do serviço e operações 
 Expansão da Rede de Museus 
 Divulgação do Bilhete Único/Évora Ticket e da Rede de Museus 
 Operacionalização da estratégia digital 
 Contributo para Capital Europeia da Cultura 2027 

 
 



LINHAS DE COMUNICAÇÃO 

Rebranding Alentejo – Alentejo Caiado 
de Fresco 
 
 
 

 
Branding Ribatejo – Viva a Festa 



LINHAS DE COMUNICAÇÃO: Metodologia 
 
• Novas assinaturas; 
• Abordagem por mercado (Espanha; França; Alemanha; Inglaterra; EUA, Brasil, 
Benelux); 
• Equipas de conteúdos contratadas em cada mercado; 
• Renovação total do sistema de comunicação; 
• Nova bateria de materiais promocionais (captação e apoio à estadia); 
• Renovação de bancos de imagens (Alentejo e de raíz p/Ribatejo); 
• Novos filmes institucionais e spots. 
 

 
 



NOVAS ASSINATURAS 
 
 
 
 
 

Mercado Assinatura 

Portugal Caiado de Fresco 

França Sérénité en Partage 

Alemanha Stilvoll Abschalten 

Espanha Busca la Esencia 

Reino Unido Come Alive 

Estados Unidos Cork Country 

Brasil Sinta-se Vivo 

Benelux Leeft, Fascineert, Inspireert 

(pendente) 

Mercado Assinatura 

Portugal Viva a Festa 

França Ribatejo, la beauté au naturel 

 

Alemanha Er-Lebenswert 

Espanha Vive la tradición 

Reino Unido Share the passion 



 
 

PONTO DE SITUAÇÃO: Brochuras 
 
ALENTEJO 
• Temáticas Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido em gráfica; 
• Temáticas EUA, Brasil, Benelux: trabalhos de design gráfico em curso; 
• Concelhias: primeira versão em PT em curso versão PT(Dr.ª Sílvia Relvas); versão para mercados 
internacionais por iniciar; 
• Distribuição prevista: final de Fevereiro, início de Março 
 
RIBATEJO 
• Temáticas e concelhias Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido impressas; 
• Distribuição prevista: segunda quinzena de Janeiro. 

 
 
 



MATERIAIS PROMOCIONAIS ALENTEJO: Brochuras 
temáticas 









FILME PROMOCIONAL ALENTEJO 



MATERIAIS PROMOCIONAIS RIBATEJO: Brochuras 
temáticas 





MATERIAIS PROMOCIONAIS RIBATEJO: Folhetos 
concelhios 



365 ALENTEJO-RIBATEJO 
 

 Após duas edições: 
 

• Calendário consolidado junto do 
trade regional e promotores de 
eventos 

 
• Imagem/marca consolidada 

 
• Canais promocionais consolidados 
 
• Nível de excelência consolidado 
 



365 ALENTEJO-RIBATEJO 
 

Melhorias introduzidas em 2019:  
 
• Divulgação mais abrangente do programa junto dos promotores de eventos: 
           - Alargou-se a mailing list, incluindo promotores privados; 
           - Diversificaram-se os meios de comunicação da fase de candidaturas, tendo-se recorrido às redes sociais, rádios locais, 
etc.; 
 
• Restrição do âmbito do contrato entre a ERT e os promotores e introdução de cláusula que obrigou à apresentação dos 
documentos de despesa e eliminação de despesas de publicidade; 
 
• Eliminação de adiantamentos aos promotores; 
 
• Maior rigor na seleção de eventos e redução do apoio a feiras generalistas: em 2018 apoiaram-se 12 feiras generalistas, em 
2019 apenas 9, das quais 4 dedicadas a recursos endógenos (13.ª ExpoBarrancos – Feira do Presunto e dos Enchidos; Feira de 
S. Marcos, Festa do Cavalo e Feira Agropecuária da EPDRAC 2019 (Alter do Chão); XXXVI Festa do Castanheiro – Feira da 
Castanha (Marvão); Feira do Montado (Portel); 
 
• Introdução de majoração a título de prémio de desempenho para eventos “Premium”, com maior relevância turística 
internacional; 
 
• Significativa melhoria na comunicação turística e conteúdos dos eventos apoiados. 

 

 
 



365 ALENTEJO-RIBATEJO 
 

Pontos fortes de 2019:  
 
• Maior número de candidaturas, sobretudo de agentes privados  
                  - 53 candidaturas em 2018 e 82 candidaturas em 2019 
                  - 25 municípios  e 15 agentes privados apoiados em 2018; em 2019 foram 24 municípios e 17 agentes privados 
 
• Materiais de comunicação de maior qualidade (redes sociais, agenda trimestral, funcionalidades do site e design da 
newsletter); 
 
• Maior investimento e consequente alcance e interação nas redes sociais; 
 
• Maior número de visitantes nos eventos em calendário, sobretudo visitantes estrangeiros; 
 
• Diminuição sazonalidade: percentagem de eventos nos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Outubro, Novembro e 
Dezembro de 61%, superior à dos meses de julho, agosto e setembro; 
 
•Maior dispersão geográfica: Alto Alentejo 32%; Alentejo Central 21%; Baixo Alentejo 20%; Alentejo Litoral 13%; Lezíria do 
Tejo 14%. 
 

 

 
 



365 ALENTEJO-RIBATEJO 
 

 
Indicador N.ºs Edição 2018 N.ºs Edição 2019 

Número de candidaturas 53 82 
Número de eventos apoiados financeiramente 40 41 

Número de evento de iniciativa privada apoiados 15 17 

Número de eventos total 88 121 

Número de visitantes (estimativa) 668 270 920 171 
Número de visitantes estrangeiros (estimativa) 31 364 205 129 

Montante aprovado pelo Turismo de P. para apoio aos eventos 130 000€ 150 000€ 

Montante atribuído aos promotores dos eventos 128 000€ 128 907,43€ 

Percentagem de eventos nos meses de Março, Abril, Maio, Junho, 
Outubro, Novembro e Dezembro* 

57,50 % 61% 

N.º de seguidores no Facebook (Dezembro) 4054 4995 

N.º máximo de interações com o público Facebook Este indicador não foi avaliado em 2018 13 180 (novembro) 

N.º de seguidores no Instagram (Dezembro) 370 1596 

N.º máximo de interações com o público Instagram Este indicador não foi avaliado em 2018 15 543 (novembro) 



365 ALENTEJO-RIBATEJO 
 

 Objetivos para a 3.ª edição: (candidatura vai sair para o TP na sexta) 
 Reforçar o carácter operacional do Programa 365 no cumprimento dos objetivos regionais para o sector do turismo; 

 Restringir o apoio a eventos apoiados nas edições anteriores, aprovando novas candidaturas apenas quando haja um 

upgrade/melhoria no próprio evento, e encontrando forma de não apoiar a despesa já anteriormente financiada; 

 Privilegiar a inclusão de novos eventos, que possam assumir-se como eventos-âncora para o Alentejo. 

Prazos: 
 Candidaturas encerram  na segunda-feira, 20 de Janeiro; 

 Análise de candidaturas de 21 de Janeiro a 13 de Fevereiro; 

 Comunicação de resultados até 14 de Fevereiro; 

 Assinatura de contratos até final de Fevereiro, meados de Março; 

 Início do calendário em Março fazendo uso dos meios utilizados em edições anteriores: Instagram, Facebook, Site, 

Newsletter, agenda trimestral em papel (Abril-Maio-Junho/Julho-Agosto-Setembro/Outubro-Novembro-Dezembro) 


