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NOTA INTRODUTÓRIA 

O PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina constitui mais 

uma etapa na construção e concretização da estratégia de 

efciência colectiva e governação desenvolvida pelos principais 

protagonistas deste território. O envolvimento e o compromisso 

transmitido no processo de construção da candidatura PROVERE 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina resultaram de um sólido e 

progressivo processo desenvolvido ao longo do tempo e 

plenamente assumido no documento estratégico designado por 

Programa Territorial de Desenvolvimento 2008 – 2013 Alentejo 

Litoral e cuja concretização faseada e sustentável depende de 

passos de reflexão e concertação como o desenvolvido no 

âmbito da concepção do presente PROVERE. 

A premissa base assumida pelos participantes integrantes do 

consórcio é a de que o Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

corresponderão às máximas de desenvolvimento sustentável e 

competitivo, baseando as respectivas intervenções estratégicas 

nos designados recursos endógenos distintivos, apostando na 

diferenciação e na valorização competitiva.  

 

A memória descritiva da candidatura PROVERE do Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina está organizada de acordo com a 

estrutura proposta no Anexo do Regulamento de 

Enquadramento das Estratégias de Eficiência Colectiva focando 

sucessivamente: 

A. Estratégia; 

B. Caracterização da Situação  

C. Âmbito e Finalidades 

D. Modelo de Gestão e Liderança  

E. Programa de Acção; 

F. Instrumentos do QREN 

Em anexos separados são apresentados respectivamente o 

Contrato de Consórcio (Anexo II) e os Curricula das entidades 

envolvidas na parceria e dos técnicos a envolver na estrutura de 

dinamização e acompanhamento do consórcio (Anexo III). 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O território da candidatura PROVERE “Reinventar e Descobrir 

da Natureza à Cultura” abrange os concelhos do Litoral 

Alentejano e da Costa Vicentina e caracteriza-se por um 

compromisso singular entre recursos de excelência ambiental, 

paisagens rurais relativamente humanizadas em que a memória 

do passado é avivada pelo património arqueológico e 

arquitectónico em presença e onde são reconhecidas 

oportunidades económicas associadas à concepção de uma 

matriz de desenvolvimento turístico diferenciado e ao 

aproveitamento agro-florestal, piscatório e energético, 

coexistindo com pólos de internacionalização de carácter 

efectivo (Pólo Logístico e Empresarial de Sines) e potencial 

(empreendimentos turísticos inseridos em cadeias 

internacionais). 

O Litoral Alentejano está definido no PENT como um dos cinco 

pólos turísticos nacionais: “O pólo turístico do Litoral 

Alentejano possui um conjunto de conteúdos distintivos – clima, 

orla costeira preservada e reservas / parques naturais – que 

justificam a criação de um pólo de desenvolvimento turístico”, 

podendo aplicar-se esta referência aos recursos estratégicos 

que se estendem à Costa Vicentina, pelo carácter de 

semelhança e continuidade. 

Neste contexto, colocando a tónica sobre a optimização 

económica e social dos fluxos turísticos acrescidos 

perspectivados para a região abrangida - associados aos 

empreendimentos turísticos em curso/ projectados - e sobre o 

aproveitamento activo das oportunidades de mercado dirigidas 

aos recursos endógenos do Litoral Alentejano e Costa Vicentina, 

estrutura-se uma estratégia ancorada nos seguintes elementos: 

i. a concepção de um produto turístico adaptado às 

especificidades da região e suficientemente diferenciado 

que assegure a difusão por todo o território, em especial 

nas áreas de baixa densidade, dos impactes positivos dos 

fluxos turísticos acrescidos que se perspectivam, 

convidando simultaneamente à concepção de modelos de 

empreendimentos turísticos/ resorts “abertos” e integrados 

na região; 

ii. o estímulo de iniciativas que assegurem a valorização 

económica e social das áreas de baixa densidade, no 

quadro da preservação e valorização ambiental e 

patrimonial, “puxando” pelos recursos endógenos dotados 
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de maior potencial de criação de valor, atracção de 

competências humanas e investimentos que incorporem 

conhecimento e inovação nos produtos e serviços 

oferecidos ao mercado e, 

iii. a valorização e criação de condições de gestão activa 

sustentável das áreas protegidas e outros espaços 

classificados, reforçando a sua posição estratégica ao longo 

do litoral alentejano, dotando-as de condições para um 

melhor usufruto por parte da população e visitantes e 

projectando-as em termos de interpretação e educação 

ambiental a um nível internacional. 

Pretende-se que esta estratégia tenha um grau demonstrativo 

forte na área da gestão activa de espaços protegidos, 

simultaneamente na componente de aproveitamento turístico e 

na exploração de recursos endógenos (produtos da terra e do 

mar), dando provas de ser possível conciliar - em territórios 

abrangidos por extensas áreas condicionadas pelos Planos de 

Ordenamento de Áreas Protegidas e pelo Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000 – a preservação dos valores ambientais e a 

sustentabilidade económica e social das populações que aí 

habitam (“utilizar, preservando”).  

Prioridades Estratégicas e Operações do PROVERE do 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

 

PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

OP.1.2. Fomento do conhecimento, Investigação e da Inovação no 
Ambiente e no Património 

PE.2.  Competitividade e Diferenciação do Turismo 

OP.2.1. Consolidação de um Turismo Sustentável e Integrado 

OP.2.2. Dinamização de Rotas e Redes de (Re)descoberta do Território 
e Promoção da Mobilidade 

PE. 3. Parcerias, Rede e Promoção 

OP.3.1. Dinamização do Empreendedorismo e Qualificação do Potencial 
Humano 

OP.3.2. Governação, Marketing e Promoção Territorial 
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A. ESTRATÉGIA PROVERE ALENTEJO 

LITORAL E COSTA VICENTINA 

A.1 Apresentação da Estratégia 

A estratégia concebida no contexto do Programa de Valorização 

Económica de Recursos Endógenos (PROVERE) do Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina personifica a continuidade e 

prossecução dos pressupostos de desenvolvimento delineados no 

Programa Territorial de Desenvolvimento do Alentejo Litoral 

2008 – 2013 (PTD), documento que congrega as orientações 

estratégicas formuladas a partir de importantes directrizes 

estratégicas nacionais e regionais (Figura A-1) presentes em 

diversos documentos entre os quais, Plano Estratégico Nacional 

do Turismo (PENT), Plano Regional de Ordenamento do 

Alentejo (PROT), Programa Operacional da Região do 

Alentejo (PORA) e Programa Nacional de Ordenamento do 

Território (PNPOT). 

O desenvolvimento estratégico do Alentejo Litoral centra-se em 

5 áreas específicas de actuação prioritária - Território de 

Internacionalização, Território de Excelência Ambiental, 

Território de Valorização Competitiva dos Recursos Endógenos, 

Território de Coesão Económica e Social, e Território de “Bom 

Governo” - cuja articulação assume-se como imprescindível 

para o desenvolvimento do território com amplas 

potencialidades de crescimento e afirmação no contexto 

regional, nacional e internacional. 

A premissa que relaciona a estratégia regional com a estratégia 

de valorização dos recursos endógenos é a de que o Alentejo 

Litoral, valorizando as suas potencialidades endógenas e 

abrindo novos rumos projecta o futuro, tendo no horizonte 

2020, apostando numa estratégia territorial de desenvolvimento 

harmonizada e coesa, definindo e concretizando objectivos e 

metas de médio e longo prazo responde, de forma coerente e 

concertada, às novas exigências e desafios. 
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Figura A-1: 

Articulação Ideia PROVERE e Estratégia Regional 

 

Os desígnios e o propósito estratégico do PROVERE Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina constitui um instrumento privilegiado 

para a operacionalização dos objectivos de prossecução da 

estratégia multisectorial de desenvolvimento que promove a 

competitividade e coesão territoriais, a renovação das políticas 

estruturais, o planeamento estratégico e o envolvimento dos 

agentes nos propósitos de desenvolvimento do território. 

O foco principal da estratégia subjacente ao Programa de 

Acção do PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina (Figura 

A-2) reconhece importância dos recursos endógenos deste 

território - património natural e histórico – cultural no 

interface terra, água (mar e rio) - pressupondo que, diversos 

factores confluem no sentido da valorização dos elementos 

inimitáveis da região, que (re)descobertos, (re)iventandos e 

associados a lógicas valorativas como o turismo num contexto 

de competitividade e integração que correspondem à 

consolidação de vantagens comparativas do território pela 

afirmação da respectiva identidade e diferenciação económico – 

social, empresarial e turística. 

O foco complementar da estratégia concentra-se no incentivo 

de iniciativas que assegurem a valorização económica e social 

das áreas de baixa densidade, incidindo sobre questões 

transversais e decisivas nas perspectivas de desenvolvimento 

sustentado, coeso e competitivo como a dinamização do 

Empreendedorismo e Qualificação do Potencial Humano, 

Capacitação Institucional nomeadamente, Marketing e 

Promoção Territorial e Conhecimento, Investigação e Inovação 

e portanto, atracção de competências humanas e investimentos 

que incorporem conhecimento e inovação nos produtos e nas 
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dinâmicas de crescimento e de afirmação do Alentejo Litoral e 

Costa Vicentina.  

Figura A-2: 

Conceito PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

 

Os recursos endógenos “primários distintivos” (Figura A-3) a 

considerar nesta candidatura referem-se, por um lado, ao 

património natural consagrado nos planos de ordenamento de 

Áreas Protegidas e pelo plano sectorial da Rede Natura 2000 

incidente no Litoral alentejano e Costa Vicentina e, por outro, 

ao património cultural, histórico e arqueológico e 

arquitectónico. 

Os recursos endógenos “secundários” centram-se em 

elementos naturais capazes de gerar valor económico no 

território de modo ambientalmente sustentável recursos 

relacionados com a terra e o mar (produtos hortícolas, 

florestais, pescado e marisco, etc.) e com o património natural 

(vento, ondas, biomassa, sol, paisagem, etc.) que constitui 

potencial de aproveitamento energético. 
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Figura A-3: 

Tipologia de Recursos Endógenos e Enquadramento 

Estratégico 

 

A concepção da estratégia da candidatura PROVERE foi 

esboçada através do cruzamento entre a memória de uma 

região com valor histórico-cultural elevado e a preservação 

conseguida até ao presente numa região de excelência 

ambiental, sob o epíteto “reinventar e descobrir… da natureza 

à cultura” que transmite a persistência de um território e dos 

actores locais (pessoas, empresas, parceiros, etc.) em preservar 

a genuidade dos recursos endógenos distintivos e a 

exemplaridade da identidade ambiental mas, potenciando a 

herança peculiar com valores de inovação e conhecimento. 

A estratégia PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

solidifica os compromissos estratégicos assumidos para o 

território e acciona actuações precisas sobre distintivas 

dimensões do litoral alentejano (i) o património natural e 

histórico - cultural nas questões relativas à respectiva 

valorização pela preservação e inclusão de conhecimento, 

investigação e inovação nos recursos distintivos da região; (ii) o 

turismo diferenciador e competitivo ao serviço do 

desenvolvimento, ponderando-se problemáticas referentes ao 

desenvolvimento de produtos turísticos integrados e inovação 

no paradigma da actividade turística, em especial, num 

território sinalizado por importantes documentos estratégicos 

nacionais para o sector e (iii) a gestão da parceria e do 

território nas vertentes do empreendedorismo, do “bom 

governo”, do marketing territorial e da mobilidade de 

excelência. 

Por outro lado, a estratégia subjacente ao Programa de Acção 

PROVERE adaptada ao Litoral Alentejano e Costa Vicentina é 
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sustentada, também, por um voluntarismo negativo, assente 

numa visão defensiva de “não querer” seguir caminhos que 

algumas experiência já demonstraram não serem sustentáveis 

nem benéficos. Pretende-se por isso, contribuir com esta 

estratégia PROVERE para evitar uma série de condições e de 

trajectórias condicionantes da sustentabilidade do 

desenvolvimento territorial, nomeadamente: 

 Evitar o desenvolvimento de um modelo turístico de 

banda demasiado estreita nos seus produtos (oferta de 

imobiliária de lazer para procuras originadas em escassos 

mercados europeus) e nos seus “tempos” (forte 

sazonalidade), limitado à costa e ao litoral e originando uma 

pressão excessiva sobre recursos naturais que importa 

conservar e proteger;  

 Travar o abandono precipitado dos recursos e 

capacidades “tradicionais” da região que comportam, ainda, 

ao contrário, um potencial nada desprezível de valorização 

económica e social, em especial no que respeita ao mundo 

rural, ao dinamismo cultural e à paisagem conservada; 

 Recusar uma lógica de actividades e de actuações onde o 

território se encontra ao serviço do turismo ao invés de se 

colocar o turismo ao serviço do desenvolvimento territorial, 

plenamente integrado nas especificidades regionais e nas 

directrizes estratégicas definidas enquanto vectores indutores 

de consolidação do posicionamento do Alentejo Litoral na 

região de inserção e a nível nacional. 

O PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina perspectiva uma 

continuidade das actuações encetadas pelos actores locais no 

intento de concretização dos eixos estratégicos definidos num 

contexto de reflexão participada, que procura viabilizar-se e 

implementar-se com recurso a diferentes oportunidades de 

actuação e conjuntura que correspondem a eixos de realização 

das metas e objectivos propostos a nível regional, nacional e 

supranacional. 

A.2 Matriz Estratégica PROVERE Alentejo Litoral e 

Costa Vicentina – Prioridades Estratégicas e 

Operações 

A estratégia PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

(Quadro A-1) concretiza-se em três prioridades estratégicas 

afectas às dimensões (i) ambiental e patrimonial; (ii) turismo e 

(iii) governação, marketing e promoção territorial, subdivididas 

em operações específicas de actuação. 
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Quadro A-1: 

Matriz Estratégica do PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina – Prioridades Estratégicas (PE) e Operações (OP) 

PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

OP.1.2. Fomento do conhecimento, Investigação e da 
Inovação no Ambiente e no Património 

PE.2.  Competitividade e Diferenciação do Turismo 

OP.2.1. Consolidação de um Turismo Sustentável e 
Integrado 

OP.2.2. Dinamização de Rotas e Redes de (Re)descoberta 
do Território e Promoção da Mobilidade 

PE. 3. Parcerias, Rede e Promoção 

OP.3.1. Dinamização do Empreendedorismo e 
Qualificação do Potencial Humano 

OP.3.2. Governação, Marketing e Promoção Territorial 

 

PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

O desenvolvimento de uma estratégia de excelência ambiental 
e patrimonial solidifica um compromisso forte na valorização dos 

distintos recursos endógenos do Litoral Alentejano e Costa 
Vicentina (património natural e histórico – cultural no interface 

terra e água, litoral e interior) e reforça as condições globais de 
atractividade e afirmação da região. 

O património natural do Litoral Alentejano e Vicentino, 

incluindo a sua área marinha, possui um elevado valor, sendo 

unanimemente considerado como das mais importantes áreas 

nacionais e europeias em termos de biodiversidade, com 

endemismos florísticos únicos a nível mundial e valores 

faunísticos de especial interesse também pelo seu potencial de 

valorização económico. O corredor migratório da avifauna com 

ponto central em Sagres assume importância intercontinental.  

A diversidade do património natural existente no território -

alvo engloba áreas de falésia alta, arribas baixas, dunas sobre 

falésias, extensos planaltos de substrato arenoso de grande 

interesse para a horticultura intensiva, incluídos num perímetro 

de rega há décadas instalado, em convívio com habitats e 

espécies de interesse conservacionista prioritário como sejam 

as lagoas temporárias mediterrânicas, dois estuários de 
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importância nacional (Sado e Mira), áreas de interesse silvícola, 

um litoral rochoso propício ao aparecimento de espécies de 

grande interesse económico como o perceve, o mexilhão, o 

ouriço-do-mar, o polvo e a navalheira. 

O valor patrimonial cultural (material e imaterial) assume 

grande importância no território - alvo, sendo significativo o 

património arqueológico e arquitectónico em presença que 

perdura desde as várias épocas de ocupação humana em que os 

vestígios da época Romana predominam com maior intensidade, 

coexistindo também elementos do Megalitismo, da presença 

Fenícia, do período Árabe, da memória da época dos 

Descobrimentos e do período Filipino. 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

 

 

A premissa “Território de Excelência Ambiental” e Patrimonial 

encontra-se assumida nos desígnios estratégicos definidos para 

o Alentejo Litoral, pretendendo-se posicionar este território 

num patamar de exemplaridade e singularidade ambiental e 

patrimonial, construído e afirmado através de uma combinação 

criteriosa e coerente de intervenções ofensivas de valorização 

do património natural e histórico - cultural, promoção do 

conhecimento, investigação e inovação associados aos recursos 

endógenos e promoção da qualidade ambiental e intervenções 

defensivas, no sentido da minimização dos impactos negativos 

da actividade humana, industrial, empresarial e turística. 

Em suma, destaca-se no cerne da formulação da prioridade 

estratégica “Excelência Ambiental e Patrimonial” o empenho na 

prossecução da primazia ambiental e paisagística como factor 

central nas condições globais de atractividade e 

competitividade do Litoral Alentejano, combinando acções 

concertadas, quer de gestão “preventiva” e “curativa” das 

externalidades negativas do desenvolvimento económico sobre 

o ambiente, quer de valorização económica de uma natureza 

protegida e conservada na sua diversidade, isto é, dando uma 

elevada atenção quer às condições de integração dos pólos 

urbanos, dos pólos rurais e dos pólos turísticos emergentes 
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entre si e de todos com o património natural, histórico e 

arquitectónico (valorizando as diferentes “paisagens” do 

“litoral” e do “interior”), quer às condições de interligação e 

diferenciação inter-regional, nomeadamente com as regiões de 

Lisboa e do Algarve. 

OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

A opção estratégica de “ integração sólida entre a gestão de 

sistemas ambientais (Rede Nacional de Áreas Classificadas e 

Rede Natura 2000) e as oportunidades que se oferecem às 

actividades produtivas” referida nos documentos de trabalho do 

PROT expressa uma renovação da visão da conservação da 

natureza considerando-se que deverá ser cada vez mais 

entendida numa óptica de valorização da natureza. A herança 

natural que personifica um diálogo entre a terra e o mar, entre 

o rural e a genuidade destes espaços colocam ao Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina um significativo desafio de valorização 

da natureza e dos recursos endógenos tipificados na respectiva 

estrutura territorial. 

Por outro lado, a importância histórico – cultural do Litoral 

Alentejano e Costa Vicentina remete para o conjunto de uma 

singular congregação de elementos arquitectónicos, 

arqueológicos e tradicionais cuja conservação depende de uma 

fruição sustentável e de investimentos materiais de 

requalificação e imateriais de dinamização. 

A comunicação entre ambiente e património remete a análise 

estratégica para uma dimensão importante de integração, onde 

natureza, história, cultura e património dialogam numa 

harmonia geradora de ganhos de eficiência colectiva e valor 

acrescentado na potenciação dos recursos endógenos da região. 

A prioridade estratégica “Valorização do Ambiente e do 

Património” para além das questões de sustentabilidade 

ambiental e salvaguarda do ambiente e do património cultural 

exprime exigências no âmbito do ordenamento do território, 

coesão social e competitividade territorial. 

OP.1.2. Fomento do conhecimento, Investigação e da 
Inovação no Ambiente e no Património 

A operação “Fomento do conhecimento, Investigação e da 

Inovação no Ambiente e no Património” resulta da consciência 

da relevância da promoção de conhecimento, investigação e 

inovação nas diferentes dimensões da vida económico – social 

e nos recursos que constituem a identidade do território.  



PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina – Memória Descritiva 

 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”   15 

O conhecimento nas perspectivas de visitação e fruição mas 

simultaneamente de acrescento de matéria de informação, 

experiência, investigação aliadas à valorização e conservação 

assumem-se como formas concertadas e inovadoras de manter 

“vivo” a herança patrimonial, não ficando presos ao passado 

mas reinventando as abordagens ao património arquitectónico, 

arqueológico, cultural, entre outros, e permitindo “renovar”, 

constantemente, o ambiente, a natureza e a paisagem. As 

actividades económicas emergentes e, especialmente, o 

turismo enquanto importante actividade na dinamização dos 

elementos supra citados deverão também acoplar-se de 

argumentos de diferenciação e inovação num crescimento 

suportado por dinamismos de investigação, desenvolvimento 

e inovação, condições que se assumem como factores críticos 

de sucesso. 

PE.2.  Competitividade e Diferenciação do Turismo 

A experiência do passado reforça o paradigma do turismo ao 
serviço do desenvolvimento territorial de forma sustentada e 
integrada e adequada às especificidades e potencialidades 

regionais. 

O Litoral Alentejano está definido no Plano Estratégico Nacional 

do Turismo (PENT) como um dos cinco pólos turísticos 

nacionais: “O pólo turístico do Litoral Alentejano possui um 

conjunto de conteúdos distintivos – clima, orla costeira 

preservada e reservas/ parques naturais – que justificam a 

criação de um pólo de desenvolvimento turístico”, podendo 

aplicar-se esta referência aos recursos estratégicos que se 

estendem à Costa Vicentina, pelo carácter de semelhança e 

continuidade enquanto que, globalmente, o sector do turismo 

é assumido como “sector estratégico prioritário para 

Portugal”. 

O foco da prioridade estratégica “Competitividade e 

Diferenciação do Turismo” baseia-se na convicção da 

capacidade de difusão por todo o território dos impactes 

positivos dos fluxos turísticos acrescidos que se perspectivam 

através da concepção de um produto turístico integrado que 

assegure a complementaridade entre o “turismo de sol e mar” e 

o turismo a desenvolver nas áreas de baixa densidade, 

promovendo diferentes tipologias de actividade turística como o 

turismo de natureza, rural e outras formas de desenvolvimento 

turístico assentes num modelo de gestão sustentável dos 

recursos naturais e culturais e criando mais valias directas para 

a população local. 
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O sector do turismo tem na região um potencial de 

desenvolvimento muito forte, assegurado simultaneamente 

pelos projectos turísticos em desenvolvimento e pelos recursos 

turísticos que conferem identidade à região - a qualidade 

paisagística e ambiental – associada a áreas de baixa densidade 

que a região apresenta e os vestígios arqueológicos, 

arquitectónicos e traços culturais que subsistem do seu passado 

e que lhe conferem autenticidade.  

O diagnóstico da região aponta para a necessidade de 

diversificar a base económica, conferindo-lhe simultaneamente 

uma maior coesão social que poderá ser conseguida se existir 

uma forte aposta na adaptação da estratégia de 

desenvolvimento turístico às características da região – 

próprias dos territórios de baixa densidade – que poderá 

traduzir-se na missão de difundir por todo o território as 

externalidades positivas decorrentes do acréscimo de fluxos 

turísticos que se perspectiva.   

A competitividade e a diferenciação do destino turístico Litoral 

Alentejano, num contexto estratégico de captação de fluxos 

internacionais, tal como previsto no PENT que afirma que “...é 

necessário potenciar o Litoral Alentejano e o Porto Santo como 

destinos internacionais”, assumem-se como desafios 

importantes para este território num contexto de elevada 

concorrência e de rápidas mutações de perfis de procura e 

exigências de mercado. A diversificação e qualificação da 

oferta turística, a criação de produtos turísticos integrados e 

geridos em rede e a promoção turística constituem o pacote 

básico de um potencial turístico reconhecido e efectivado por 

dinâmicas de crescimento presentes e tendências ascendentes. 

OP.2.1. Consolidação de um Turismo Sustentável e 
Integrado 

A “Consolidação de um Turismo Sustentável e Integrado” 

demonstra um reconhecimento da importância de 

redireccionar o paradigma de Turismo para dimensões mais 

complexas e mais reflectidas comparativamente ao que se tem 

efectuado num passado não muito distante. As experiências 

turísticas de sucesso em termos de receitas e estadias 

assumiram reversos da medalha nefastos em termos de 

ordenamento do território e degradação ambiental, aliado à 

segmentação de destinos contíguos territorialmente mas 

fragmentados por um ambiente concorrencial ao invés de 

acrescerem às motivações de concorrência as valias da 

cooperação na rentabilização das potencialidades comuns.  



PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina – Memória Descritiva 

 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”   17 

A proposta estratégica subjacente a turismo “sustentável” e 

“integrado” converte os modelos clássicos de desenvolvimento 

turístico num modelo mais complexo e abrangente onde, 

coadunam preocupações relativas à maximização dos 

proveitos da actividade turística com estratégias de 

valorização ambiental, ordenamento do território, adequação 

às especificidades e potencialidades da região, reconhecimento 

do estímulo existente num contexto competitivo mas também, 

das vantagens da cooperação e do conceito de “rede” enquanto 

factores essenciais à consolidação de produtos turísticos 

integrados e competitivos. 

Numa região que funciona com alguns picos de ocupação - 

sobretudo, Verão, passagem de ano, Carnaval e Páscoa – é 

necessário assegurar a sustentabilidade das actividades 

económicas ligadas ao sector do turismo, em especial a 

restauração e a hotelaria, criando um produto   turístico 

competitivo - assente nos factores estratégicos da diferenciação 

e da programação – de forma a reduzir os níveis de sazonalidade 

da actividade turística e aumentar o tempo médio de estada. 

Os operadores turísticos tendem a posicionar as suas estratégias 

competitivas na satisfação de uma procura mais exigente – 

turismo activo e/ou turismo cultural têm presença obrigatória 

numa programação diversificada e diferenciada em que são 

oferecidas experiências autênticas que envolvam o turista/ 

viajante no território, suas paisagens, suas culturas e suas 

gentes. A efectiva concretização de um produto turístico com 

estas características beneficia simultaneamente os próprios 

empreendimentos turísticos em curso/projectados, constituindo 

a oferta de uma programação turística regional de qualidade 

um factor de atractividade e convida à concepção de modelos 

de empreendimentos turísticos/ resorts “abertos” e integrados 

na região. 

Por outro lado, é fundamental que se assegure um retorno 

económico da componente turística das áreas de baixa 

densidade que seja motivador de concretizações de 

investimento dos promotores turísticos e que também existam 

incentivos fortes para o desenvolvimento de outras actividades 

económicas nessas áreas, que mobilizem a execução de 

projectos complementares associados a recursos endógenos 

secundários, nomeadamente ao nível das seguintes áreas: agro-

pecuária, silvicultura, pesca e energia alternativa. 

A estratégia é materializada acolhendo e dinamizando 

investimentos que permitam desenvolver formas inovadoras de 

turismo sustentável, derrotando a sazonalidade do turismo de 
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sol e praia, que passam pela concepção de produtos 

solidamente ancorados na originalidade da região e da sua 

paisagem, como as actividades náuticas de mar e rio, o 

hipismo, a fruição e interpretação do património natural e 

arquitectónico, o acesso às vivências e produtos rurais de 

qualidade ou as propostas de programação cultural e 

promovendo as produções agrícolas competitivas puxadas pela 

distribuição em mercados exigentes, percebendo a importância 

decisiva da obtenção de uma massa crítica de serviços 

empresariais avançados, nomeadamente os relativos aos 

processos de incorporação de conhecimento e inovação no 

tecido empresarial da região. 

OP.2.2. 
Dinamização de Rotas e Redes de 

(Re)descoberta do Território e Promoção da 
Mobilidade 

Os conceitos de “rota” e “rede” assumem, no contexto global, 

que caracteriza as sociedades actuais de globalização e plena 

mobilidade, uma dimensão relevante na maximização das 

potencialidades de territórios com características que permitem 

unir os respectivos recursos e identidade num “caminho” 

partilhado, onde se proporcionam ao “caminhante” inúmeras 

sensações, produtos, experiências, abordagens e paisagens num 

contexto de partilha de potencialidades e recursos. 

As rotas e redes assumem diferentes lógicas consoante a 

“marca” que se pretende vincar, sendo uma forma de organizar 

a oferta em torno de uma temática, um recurso ou uma 

característica partilhada mas distintiva em cada ponto de 

visitação, que assumem uma natureza compósita e consolidam-

se em torno de princípios de integração, organização, 

dinamização e acesso. 

O desenvolvimento de rotas de (re)descoberta estimula a 

cooperação e a relação entre diferentes empresas, iniciativas e 

projectos e a integração, sobre um tecto conceptual de 

recursos e serviços turísticos estruturados, existentes e 

potenciais, definidos desde a autenticidade e da vocação 

vivencial, com o fim de construir um produto com a 

identidade própria do destino, de facilitar a comercialização 

conjunta em toda a região e de garantir o nível de satisfação da 

procura, impulsionando assim o desenvolvimento 

socioeconómico integral da mesma. 

Perante o traçado e reforçando a relevância da formulação 

“rota turística” o PENT consagra o Alentejo Litoral enquanto 
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espaço privilegiado na aposta no Sol e Mar, Touring, 

nomeadamente cultural e paisagístico, Golfe e Resorts 

Integrados e Turismo Residencial, destinados prioritariamente 

ao mercado interno e espanhol. 

A mobilidade territorial é, por outro lado, um vector 

importante de desenvolvimento e que apresenta especial 

relevância na atractividade da região quer para fins turísticos 

quer para fins residenciais sendo que, neste âmbito a tipologia 

de projectos “rotas” e “redes” simbolizam a estruturação de 

uma rede de mobilidade do turista por toda a região 

A mobilidade territorial é também abordada no PENT onde se 

afirma que “é necessário intervir ao nível das condições 

rodoviárias dentro do pólo – ao nível da segurança e da 

sinalização..”, estando desde já focado no Plano de 

Desenvolvimento Territorial (PTD) do Litoral Alentejano a 

necessidade de construção da “Via Vasco da Gama”, via 

turística longitudinal que liga Tróia a Lagos e que constitui a 

espinha dorsal de distribuição dos fluxos turísticos, completada 

por um conjunto de estradas secundárias seguras e bem 

arranjadas - “Estradas do Património” – projecto também 

contemplado no PTD e que constituem chamadas de atenção 

para elementos do património natural e cultural, localizado a 

nascente e a poente da Via Vasco da Gama que reportam para a 

resolução das questões mais estruturais da região. 

A (re)descoberta e a (re)invenção do território do Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina, convertida em rotas qualificadas e 

redes operacionalizadas no âmbito de uma lógica de cooperação 

e interligação significativa e assumida constituem vértices 

importantes de afirmação do destino Litoral Alentejano e dos 

respectivos recursos endógenos desde o património natural e 

histórico – cultural, no interface terra e água aliada à tradição 

na dupla vertente de facilitação / promoção e comercialização. 

PE.3. Parcerias, Rede e Promoção 

O sucesso estratégico dos pressupostos implícitos no 
Programa de Acção PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina encontra-se condicionado pelo cumprimento de 
princípios claramente assumidos pela parceria na gestão da 

cooperação e promoção da estratégia. 

O sucesso estratégico da estratégia PROVERE Alentejo Litoral e 

Costa Vicentina depende, crucialmente, do cumprimento dos 

compromissos de actuação assumidos pelos diferentes 

parceiros PROVERE, públicos e especialmente privados, no 

alcance das directrizes estratégicas delineadas num contexto de 
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adequação à estratégia regional global e de conversação e 

envolvimento das entidades. 

O enfoque no empreendedorismo e na qualificação do potencial 

humano, governação e na promoção e marketing territorial 

assumem-se, no contexto da prioridade estratégica “Parcerias, 

Rede e Promoção”, da estratégia global PROVERE e da 

estratégia regional, como pilares de operacionalização, 

monitorização e avaliação da concretização das metas e 

prioridades definidas em sede de Programa de Acção PROVERE 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina. 

Os conceitos de “parceria” e “rede” pretendem representar a 

concepção de envolvimento e integração da estratégia 

concebida, quer ao nível dos actores locais, quer ao nível dos 

recursos endógenos que formulam a identidade do território e 

que aproximam objectivos estratégicos anteriormente dispersos 

que são agora conjuntamente potenciados em prol de maiores 

níveis de competitividade e coesão e que, indiscutivelmente 

proporciona o reconhecimento dos fortes benefícios que as 

acções desenvolvidas em cooperação asseguram, sobretudo em 

resultado quer das sinergias que assim é possível alcançar, quer 

das oportunidades e valor acrescentado que propiciam pela 

mobilização de recursos e de competências complementares.  

OP.3.1. Dinamização do Empreendedorismo e 
Qualificação do Potencial Humano 

A qualidade das iniciativas empreendidas num determinado 

território depende, entre outros factores, da capacidade 

interventiva e agilizadora dos actores económicos e sociais 

sediados e da capacidade de atracção de capital humano com 

características distintivas em termos de qualificação e 

empreendedorismo. 

A estratégia PROVERE consubstancia na operação “Dinamização 

do Empreendedorismo e Qualificação do Potencial Humano” o 

esforço de qualificar os recursos humanos existentes e 

fomentar o empreendedorismo essencial a iniciativas de risco 

e dinamismo e desafios de difícil gestão. A formação para o 

turismo e para o empreendedorismo turístico, para além da 

formação correspondente à aprendizagem e aquisição de 

competências em outras áreas do conhecimento, assume 

especial relevância no âmbito de uma estratégia PROVERE com 

significativo enfoque na capacidade que a actividade turística 

detém na valorização dos recursos endógenos. Por outro lado, 

os saberes-fazer tradicionais podem ser transmitidos às 

gerações vindouras através da formação profissional ou lúdica 



PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina – Memória Descritiva 

 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”   21 

em áreas como a olaria, artesanato, gastronomia típica, entre 

outros. 

O desafio estratégico é precisamente um objectivo de actuação 

confluentes com os objectivos QREN de “aumento do emprego e 

do reforço da empregabilidade e do empreendedorismo, da 

melhoria da qualificação escolar e profissional...” e com clara 

consciência de que desenvolvimento e estímulo do 

conhecimento, ciência, tecnologia, inovação, educação e 

cultura assumem-se como principal garantia do 

desenvolvimento do País e do aumento da sua competitividade. 

OP.3.2. Governação, Marketing e Promoção Territorial 

O “bom governo” assume-se, por si só, como um importante 

elemento de marketing e promoção territorial dado que, a 

solidez e confiança nas instituições e entidades de governança 

fomentam maiores níveis de actividade e dinamismo. No 

contexto PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina a 

governação assume-se como factor decisivo no sucesso de 

implementação de uma estratégia ambiciosa e complexa das 

perspectivas territorial e associados ao número e diversidade 

dos parceiros e decorrente das orientações estratégicas. 

O marketing e a promoção territorial são também, elementos 

importantes na projecção externa da imagem do território e na 

projecção interna em termos de consolidação identitária e 

valorização das tipicidades territoriais, distintivas e inimitáveis. 

Neste âmbito, a promoção dos produtos da “terra e do mar”, a 

criação de uma sinalética distintiva e marcante para o território 

e para quem observa e o uso das plataformas digitais e novas 

tecnologias de comunicação e divulgação é factor crítico de 

sucesso numa estratégia PROVERE que se pretende por um lado, 

que seja vinculativa e definitiva na afirmação do potencial 

deste território e, por outro lado, na internacionalização de 

uma região sinalizada enquanto pólo turístico emergente de 

excelência. 

A estratégia PROVERE global encontra-se materializada por um 

conjunto de projectos e âncoras e complementares que 

podem ser, sinteticamente tipificados do seguinte modo (ver 

programa de acção): 

• Operação estratégica 1.1: concebeu-se como projectos 

âncora um conjunto de investimentos relativos à 

valorização de áreas protegidas (RNES, RNLSAS, Rede 

Natura 2000), bem como outros instrumentos de gestão 

ambiental de extensão territorial significativa. Por outro 
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lado, os espaços de visitação centralizados, como o 

Projecto ecomuseu do Mira, Centro de Interpretação e 

Visitação do Forte da Ilha do Pessegueiro foram colocados 

como âncoras na base do “conhecimento”; 

• Operação Estratégica 1.2.: projectos de inclusão de 

conhecimento e inovação no património e recursos 

endógenos como 7 Hortas do Paraíso - Valorização e 

Ciência das Áreas Agro-Florestais da Herdade da Costa Terra 

(Herdade da Comporta); Centro de Excelência em Ciências 

Costeiras e Estuarinas (S.I.I. - Soberana – Investimentos 

Imobiliários, SA; Imoareia - Investimentos Turísticos, SGPS, 

SA); Descida à Mina (Fundação Frederic Velge) e Espaço 

Museológico “Museu do Arroz” (Fundação Herdade da 

Comporta); 

• Operação estratégica 2.1.: Colocaram-se como âncoras os 

projectos privados de grande dimensão na área da oferta 

turística pela capacidade de atracção de visitantes que 

criaram novos limiares de procura para a dinamização da 

actividade económica da região alavancado todos os 

restantes projectos privados no sector, igualmente 

importantes na concretização da estratégia do Alentejo 

Litoral para o Turismo; 

• Operação Estratégia 2.2.: âncora intitulada “rotas dos 

(re)descobrimentos e (re)invenção do Litoral Alentejano 

e Costa Vicentina” que congrega um conjunto de rotas 

desenvolvidas por iniciativa pública, privada ou conjunta. 

Por outro lado, as questões da mobilidade territorial são 

preocupações prementes, remetendo para dois projectos 

âncora neste “chapéu” de necessidades: Ciclovia Odeceixe 

- Tróia e Projecto e Mercúrio - Promoção da Mobilidade; 

• Operação estratégica 3.1.: operação transversal à 

totalidade das prioridades estratégicas contempla um 

conjunto de projectos complementares relacionados com a 

formação e o empreendedorismo alicerçados sobre três 

projectos âncora: Empreendedorismo para o Turismo 

“Formar para o turismo: atitude, conhecimento e inovação” 

e Instrumento Financeiro de Apoio ao Empreendedorismo 

• Operação Estratégica 3.2.: operação transversal à 

totalidade das prioridades estratégicas, que possui como 

eixo âncora o projecto de Gestão, Coordenação e Execução 

da Estratégia de Eficiência Colectiva e um conjunto de 

projectos complementares relativas ao marketing territorial 

e sinaléctica. 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO 

(DIAGNÓSTICO): 

B.1 Diagnóstico Prospectivo e Coerência 

Estratégica 

 

O Alentejo “Litoral” encontra-se precisamente nesta fronteira 

do Alentejo e o mar partilhando, deste modo, raízes históricas 

e culturais que estão na origem de modos de vida e saberes -

fazer que caracterizam a população residente e um legado 

patrimonial histórico - cultural e natural distintivos que se 

pretende preservar, concedendo às gerações vindouras o 

privilégio de vivenciar a singularidade deste território. 

O PROVERE do Alentejo Litoral e Costa Vicentina pretende, 

precisamente, consagrar as especificidades territoriais deste 

espaço geográfico, concedendo aos actores locais os 

instrumentos necessários à concretização da premissa de 

sustentabilidade populacional, económica, ambiental, social, 

entre outros vectores cruciais nos processos de 

desenvolvimento territorial. 

O âmbito territorial PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

(Figura B-1) abrange as NUTS III Alentejo Litoral (Alcácer do Sal, 

Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira) e dois 

concelhos pertencentes à Costa Vicentina na região NUTS III do 

Algarve (Aljezur e Vila do Bispo) articulados por uma lógica 

comum de partilha de entidades parceiras privadas que 

actuam extensivamente ao longo do território e de 

potencialidades histórico – culturais e naturais complementares 

e contíguas em termos geográficos e temáticos. 

“As planícies áridas e tranquilas do Alentejo encontram as 

marés do Atlântico em arribas que definem a fronteira 

entre a terra e o mar. Essa abrupta separação talvez tenha 

ajudado a manter a ligação das pessoas à terra e a preservar 

um modo de vida rural, em pequenos núcleos, ligado à 

agricultura. Essa ligação à história e à tradição local deve 

ser um factor para o seu desenvolvimento futuro.” 
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Figura B-1: 

Território PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

 

O território abrangido representa uma área com cerca de 

5.758,3 km2 e 106.952 habitantes e caracteriza-se, sobretudo 

em áreas do interior, por uma ocupação difusa do território 

situado no exterior dos principais aglomerados urbanos, 

existindo no entanto, um conjunto de centros urbanos que 

possuem uma dimensão mínima com potencial para desenvolver 

alguma complementaridade e articulação em rede e uma 

importante relação funcional. 

A selecção deste território confere coerência às prioridades 

estratégicas do programa de acção do PROVERE Alentejo Litoral 

e Costa Vicentina consubstanciada pelo contínuo territorial (i) 

da matriz do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina (PNSACV) e do Sítio Rede Natura Costa Sudoeste 

(integrados nos concelhos de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do 

Bispo), (i) da matriz histórico-cultural e (iii) pela partilha do 

compromisso por um turismo sustentável e integrado numa 

localização turística privilegiada, reconhecida pelo PENT, 

confluindo para o objectivo primordial de valorização dos 

recursos endógenos distintivos deste território - património 

histórico – cultural e natural no interface terra e mar - norteado 

por princípios de conservação, valorização e gestão activa de 

espaços naturais e do património histórico-cultural, premissa 



PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina – Memória Descritiva 

 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”   25 

que constitui o cerne da actuação do presente PROVERE 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina.  

A sustentabilidade estratégica implícita no entendimento que 

se deslindou na concepção do PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina pressupõe assim, a relevância de acoplar os 

municípios algarvios a uma candidatura PROVERE para o “litoral 

alentejano e vicentino” centralizada pela Associação de 

Municípios do Litoral Alentejano (AMLA). 

O território PROVERE definido neste contexto acolhe, no 

presente, um conjunto significativo de intenções de 

investimento privado e público, algumas delas de grande 

envergadura, que representam, no essencial, procuras dirigidas 

à exploração e desenvolvimento de vantagens oferecidas por 

uma parte do seu território para actividades turísticas 

(paisagem costeira e património natural), imobiliárias (segundas 

residências de praia e campo) e logístico-portuárias (Sines). 

Contudo, o Litoral Alentejano e a Costa Vicentina permanecem, 

globalmente (Quadro B-1), como um território de baixa 

densidade populacional, empresarial, urbana e relacional, 

com uma demografia regressiva, onde o envelhecimento e a 

fraca retenção da população jovem e qualificada têm limitado 

fortemente o desenvolvimento económico, ocupado com base 

em modelos territoriais difusos, onde a forte dispersão dos 

pólos rurais e a relativamente reduzida dimensão dos pólos 

urbanos se combinam para produzir exigências bastante mais 

duras na rendibilização das infraestruturas e equipamentos e 

nas condições da mobilidade intra-regional. A caracterização 

genérica do território PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina demonstra elementos que tipificam os territórios de 

baixa densidade ao nível populacional, construtiva e 

empresarial verificando-se decréscimos de população (-3,3%), 

densidades populacionais reduzidas (18,6 habitantes por km2) 

verificando-se, contudo, níveis de produtividade acima do 

referencial nacional, O Litoral Alentejano posiciona-se como a 

única sub-região do Alentejo com um nível de PIB per capita 

superior à média nacional, assumindo um papel importante no 

desenvolvimento sustentado da região, indissociável do 

concelho de Sines, factores que afiguram um elevado potencial 

para melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, 

imprescindível para um desenvolvimento sustentável face às 

mudanças futuras. O elevado nível de produtividade associado 

ao produto gerado é, no entanto, limitado pela reduzida taxa 

de utilização dos recursos humanos, característica da região 

alentejana, elementos que devem ser ponderados nos modelos 

de desenvolvimento deste território. 
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Quadro B-1: 

Caracterização Geral do Território PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

 

Área População População Unidades 
Empresariais 

Pessoal ao 
Serviço 

Densidade 
Populacional 

Unidades 
Empresariais / 10 

mil habitantes 
PIB per capita 

Rendimento 
Colectável per 

capita 

(Km2) (Nº habit.) % (Nº estab.) (Nº) (Pop. resid./ 
Km2) 

(Nº estab./ 10 mil 
hab.) 

(1000 euros/ 
hab.) (PT=100) 

2007 2007 2001-07 2004 2004 2007 2004 2004 2004 

Alcácer do Sal 1.465 13.191 -7,7% 455 2.552 9,0 334,0 n.d. 53,8 

Grândola 808 14.089 -5,4% 475 2.571 17,4 328,6 n.d. 59,8 

Odemira 1.721 25.510 -2,3% 732 4.049 14,8 284,4 n.d. 41,6 

Santiago do Cacém 1.060 29.698 -4,5% 959 4.892 28,0 317,5 n.d. 91,7 

Sines 203 13.681 0,8% 551 5.283 67,5 404,8 n.d. 95,2 

Alentejo Litoral 5.256 96.169 -3,8% 3.172 19.347 18,3 324,9 18,4 69,0 

Aljezur 324 5.336 0,9% 188 782 16,5 353,3 n.d. 36,7 

Vila do Bispo 179 5.447 1,8% 294 1.487 30,4 546,4 n.d. 48,6 

Território PROVERE 5.758 106.952 -3,3% 3.654 21.616 18,6 337,0 n.d. 66,4 

Alentejo 31.551 760.933 -2,0% 27.294 168.459 24,1 355,5 12,8 72,6 

Portugal 92.090 10.617.575 2,5% 362.898 2.898.671 115,3 344,7 13,7 100,0 

Fonte: INE, Estimativas Provisórias de População Residente (2007), Contas Regionais (2004); DGEEP, Quadros de Pessoal(2004) e ANMP 
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O território PROVERE revela, sobretudo, nas suas áreas de baixa 

densidade, escassez de empreendedorismo, investimento 

inovador em recursos endógenos, reduzida disponibilidade de 

recursos humanos - factores que no seu conjunto conduzem à 

formação de um ciclo vicioso em que, à falta de oportunidades 

aliciantes de emprego associada à fragilidade da base 

económica, se assiste ao êxodo migratório (Figura B-2) que, por 

sua vez, gera uma escassez de mercado (clientes) e recursos 

humanos que assegurem limiares críticos de rentabilidade de 

investimentos empresarias.  

 

 

 

 

 

 

Figura B-2: 

Taxa de atracção/ repulsão populacional, 2001-2005 

 

Nota: Região atractiva: Tx. Atracção/Repulsão >0;Região repulsiva: Tx. 

Atracção Repulsão <0. 

Fonte: AM&A com base em dados do INE, Estatísticas Demográficas 
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O Litoral Alentejano e Costa Vicentina apresentam, 

simultaneamente uma diversidade territorial significativa 

patente nas especificidades concelhias, visíveis em termos 

paisagísticos, nas características rurais e urbanas e na vocação 

e especialização sectorial. Os principais territórios de 

especialização funcional mais vincada incluem: (i) o pólo de 

Sines, marcado por actividades portuárias, industriais e 

logísticas, (ii) o pólo turístico do litoral, potenciado pela 

concretização de um conjunto significativo de investimentos 

estruturantes de aumento e qualificação da oferta turística e 

(iii) o território da agricultura competitiva constituído por 

actividades agrícolas de regadio presentes essencialmente em 

Odemira e Aljezur.  

As valias paisagísticas e ambientais, a diversidades territorial e 

a riqueza histórica -aqui nasceu Vasco da Gama, que traria 

novos caminhos ao mundo, naufragou Fernão Mendes Pinto e 

Santiago colocaria Cacém na Rota que vai até Compostela - 

materializam-se num importante vector de património histórico 

- cultural e natural, facto consubstanciado nos documentos de 

trabalho do PROT onde está explícita a opção estratégica de 

“integração sólida entre a gestão de sistemas ambientais (Rede 

Nacional de Áreas Classificadas e Rede Natura 2000) e as 

oportunidades que se oferecem às actividades produtivas”, 

devendo a conservação da natureza ser cada vez mais 

entendida numa óptica de valorização da natureza, o que 

pressupõe alterações de fundo ao nível legislativo. Não sendo o 

factor espaço um problema do Litoral Alentejano, a sua gestão 

através de medidas de conservação da natureza é uma questão 

incontornável desta sub-região, detentora de áreas com 

elevado valor paisagístico e biológico, em especial nos 

concelhos de Odemira e Alcácer do Sal. 

Uma vasta área do território abrangido tem efectivamente 

utilização condicionada pelos planos de ordenamento de Áreas 

Protegidas e pelo plano sectorial da Rede Natura 2000, 

reflectindo uma elevada biodiversidade e riqueza natural 

(Quadro A-1 e Figura B-3), destacando-se, nomeadamente, três 

áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas: 

• Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), com 

cerca de 23.000 hectares que envolvem a região do 

estuário do Sado, integrada nos concelhos de Setúbal, 

Palmela, Alcácer do Sal e Grândola, caracterizada pela 

existência de sapais e dunas de flora específica e pela 

fauna riquíssima, da qual se destacam aves limícolas e 

as populações de golfinhos; 
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• Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da 

Sancha (RNLSAS), com cerca de 3.100 hectares 

terrestres e 2.100 hectares marítimos, distribuídos 

pelos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, 

constituída por um conjunto de lagoas de formação 

recente, caracterizando-se pela fauna marinha e pelo 

grande número de de aves aquáticas; 

• Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina (PNSACV), que se estende entre a praia de S. 

Torpes e o Burgau, ocupando uma área de cerca de 

29.000 hectares marítimos e 60.000 hectares terrestres 

distribuídos pelos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, 

Odemira e Sines, e que se caracteriza pela diversidade 

de habitats costeiros (praias arenosas, praias de calhau 

rolado, dunas e plataformas elevadas) propícios à 

presença de uma grande diversidade de flora e de 

fauna. 

 

 

 

Quadro B-2: 

Rede Natura 2000 e Áreas Protegidas 

REDE NATURA 2000 ÁREAS PROTEGIDAS 

• ZPE Lagoa de Sto. André; 

• ZPE Lagoa da Sancha; 

• ZPE Estuário do Sado; 

• ZPE Açude da Murta; 

• ZPE Costa Sudoeste; 

• Sítio Cabrela; 

• Sítio Estuário do Sado; 

• Sítio Comporta/Galé; 

• Sítio Costa do Sudoeste; 

• Sítio Monchique; 

• Sítio Costa Sudoeste. 

• Reserva Natural do 

Estuário do Sado; 

• Reserva Natural das 

Lagoas de Sto. André e 

da Sancha; 

• Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina. 



PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina – Memória Descritiva 

 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”   30 

Figura B-3:  

Condicionantes territoriais Rede Natura  e Áreas 

Protegidas 

 

Nota: •REDE NATURA 2000: Zonas de Protecção Especial (Directiva 

Aves) e Sítios da Lista Nacional de Sítios e de Importância Comunitária  

Como referido anteriormente, o Litoral Alentejano apresenta, 

actualmente, um conjunto de oportunidades de 

desenvolvimento potenciadas por projectos de grande 

envergadura, de iniciativa pública mas, essencialmente privada, 

com efeitos benéficos na estruturação do sistema urbano 

regional e, em especial, na aceleração do processo de 

internacionalização do território e portanto de atracção de 

actividades económicas diversas e de crescimento dos níveis de 

atractividade territorial. O sector do turismo encontra-se em 

expansão de forma intensa no recorte litoral pertencente ao 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina, território onde se encontra 

firmada a importância de um turismo ao serviço do 

desenvolvimento do território e não o inverso, orientação 

presente nos projectos de natureza turística que se encontram 

representados no Programa de Acção do PROVERE Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina. 

O Litoral Alentejano apresenta ainda actualmente uma oferta 

turística diminuta (número de estabelecimentos e capacidade 

de alojamento), em comparação com a maioria das sub-regiões 

da Região Alargada de Polarização de Lisboa, sendo Portugal o 

seu principal mercado emissor de turistas. 
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Gráfico B-1: 
Repartição das dormidas por origem, 2005 
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Nota: A informação sobre dormidas em Alcácer do Sal e Grândola está 

sujeita a segredo estatístico 

Fonte: INE, Estatísticas do Turismo, 2005 

Estas características deverão evoluir no sentido de uma maior 

internacionalização deste destino, com a entrada em 

exploração do resultado dos investimentos turísticos que estão 

a ser aplicados de forma mais avultada na Península de Tróia 

(valor estimado de oferta de alojamento superior a 20.000 

camas). Os investimentos turísticos privados previstos no 

programa de acção PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina, 

num território relativamente inexplorado nestas vertentes, mas 

que começam a iniciar a sua caminhada, correspondem a fortes 

impactos sobre criação de emprego, VAB, formação, PIB, 

entre outras variáveis macro e microeconómicas, perfilando 

importantes segmentos de empreendedorismo e oportunidades 

de crescimento económico - social, numa lógica de 

sustentabilidade e articulada com as especificidades regionais e 

ambientais, promovendo, o desenvolvimento integrado e 

adequado do território. Muitos destes empreendimentos estão 

associados ao golfe e alguns ao hipismo, o que permitirá 

minimizar a sazonalidade associada ao produto turístico 

tradicional de sol e praia.  

No Litoral Alentejano, a rentabilidade associada à permanência 

do hóspede é afectada negativamente pela sua curta duração 

média, sendo necessário aproveitar o factor estratégico da 

diversificação, encontrando formas de prolongar a estadia, 

através da integração de diferentes tipologias de produtos 

turísticos oferecidas através, nomeadamente, de rotas 

turísticas. Para assegurar o sucesso da estratégia de aposta na 

actividade turística, são exigidos patamares mais elevados de 

qualidade, materializáveis na disponibilidade de uma rede 

mínima de serviços e equipamentos de apoio ao turismo, na 
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reabilitação e animação dos centros urbanos localizados na área 

de influência e na criação de condições para a formação 

específica em turismo dos recursos humanos empregados no 

sector. 

A adequação e redimensionamento das infra-estruturas de 

suporte aos projectos turísticos com vista a acolher o aumento 

previsto da densidade populacional e construtiva (necessidades 

de mão-de-obra, capacidade de alojamento da mesma e fluxos 

de turistas) e a adequação dos investimentos turísticos ao 

produto turístico pretendido para a Região (ajustado às 

características da região) são outros dois aspectos importantes 

a ter em conta. A sua não consideração poderá hipotecar a 

concretização de uma estratégia regional de sucesso, sendo 

necessário acautelar os recursos e modos de vida existentes, 

impedindo que o incremento súbito da capacidade de 

alojamento não venha a repercutir-se negativamente no 

ambiente, paisagem, quotidiano e cultura alentejanos e 

vicentinos, facto que constitui preocupação central na 

estratégia do PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina. 

B.2 Análise SWOT 

As potencialidades e fragilidades do território Alentejo Litoral 

(Figura B-4) e Costa Vicentina constituem-se como pontos de 

partida por um lado, da construção e por outro lado, da 

afirmação e legitimação da estratégia de desenvolvimento do 

território. Os principais pontos fortes e oportunidades do 

Litoral Alentejano sintetizam-se na posição geo - estratégica da 

plataforma logística, portuária e industrial de Sines, factor de 

projecção internacional; os recursos e produtos turísticos de 

qualidade, existindo uma excelente adequação das 

características biofísicas do território e localização estratégica 

face à procura potencial para o sector turístico; a elevada 

produção agro-florestal e existência de produtos regionais de 

alta qualidade; a forte identidade, coesão social, grande valor 

do património natural e cultural. Por outro lado, a riscos sobre 

a sustentabilidade do crescimento turístico e dos efeitos sobre 

o ambiente, a valorização patrimonial, as problemáticas da 

mobilidade territorial, as questões do ordenamento do 

território, a desadequação do perfil populacional às novas 

exigências de competitividade e a reduzida diversificação do 

tecido empresarial e reduzida densidade urbana e populacional, 

são alguns dos elementos a ter em conta na concepção geral 
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dos desígnios estratégicos do litoral alentejano e costa 

vicentina. 

Figura B-4: 

Enquadramento da Análise SWOT  

 

Evidenciam-se de seguida as principais forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças do território abrangido, que de forma 

directa ou indirecta se cruzam com os recursos endógenos e a 

estratégia do programa de acção PROVERE. 
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Quadro B-3: 

Análise SWOT do Litoral Alentejano e Costa Vicentina: Pontos Fortes e Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaças 

Forças  Fraquezas 

Óptica do Território 
• Projecção internacional do território potenciada pelo pólo logístico 

de Sines. 
• Existência de 3 áreas protegidas de âmbito nacional, um parque 

natural e duas reservas naturais, estas com estatuto de importância 
internacional como zonas húmidas - Sitos Ramsar, onde a 
ocorrência de avifauna, potencia um nicho de mercado em 
crescimento na área do “birdwatching” 

• Importância da ruralidade, marca identitária, e da actividade 
agrícola na região, desempenhando esta uma função essencial no 
âmbito do ordenamento do território e da coesão social, da 
salvaguarda do ambiente e do património cultural. 

• Dimensão média dos centros urbanos do Litoral Alentejano passível 
de permitir o desenvolvimento equilibrado de um sistema 
policêntrico de âmbito regional facilitador do planeamento 
baseado na especialização funcional e na complementaridade. 

 

• Território repulsivo em termos de migração populacional, 
regressão estrutural e envelhecimento da população 
característica das áreas de baixa densidade da região 
alentejana e algarvia com reflexos negativos sobre a 
iniciativa privada (falta de jovens empresários e exiguidade 
do mercado) e sobre a dimensão da população activa. 

• Património monumental e arqueológico com necessidades 
de recuperação e requalificação.  

Óptica das Empresas 

• Presença de factores favoráveis ao desenvolvimento do turismo 
como o descongestionamento, a qualidade ambiental e 
paisagística, existindo atractivos regionais (recursos naturais, 
arquitectónicos e culturais) capazes de estruturar uma oferta 
turística diversificada (turismo de sol e praia, turismo desportivo, 
turismo do ambiente, de natureza e turismo cultural), com impacte 
ao nível da quebra de sazonalidade. 

 

• Reduzida escala produtiva e comercial das empresas, falta 
de diversificação do tecido económico e défice de 
investimento endógeno em actividades de base inovadora, 
concentração territorial do valor económico gerado 
(resultados económicos do território, em especial do 
referente ao Litoral Alentejano - patentes no seu nível 
elevado de produtividade e PIB per capita - fortemente 
dependentes do produto gerado no concelho de Sines). 

• Debilidade do tecido empresarial turístico local (empresas 
familiares, mão-de-obra pouco qualificada), mercado 
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Forças  Fraquezas 
turístico muito dependente do mercado nacional e oferta 
ainda focada em segmentos que sofrem de sazonalidade 
da procura.  

• O tempo médio de estada do turista é reduzido (cerca de 
metade da média nacional) verificando-se que o mercado 
de procura do Litoral Alentejano e Costa Vicentina privilegia 
as short-breaks. 

 

Óptica das Pessoas 
• Recursos humanos mobilizáveis para a valorização económica dos 

produtos endógenos, nomeadamente a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento do turismo. 

 

• Fracas qualificações e nível educacional baixo da 
população residente e elevados níveis de desemprego 
(com forte incidência do segmento de desempregados de 
longa duração). 

• Forte dificuldade de retenção no território da população 
jovem, devido à escassez de oportunidades de emprego e 
falta de atractividade dos centros urbanos (infra-estruturas, 
serviços de apoio à família e vivência urbana). 

• Falta de equipamentos de apoio na área da acção social 
(apoio à criança e ao idoso) e da educação (secundária e 
superior) aliada a problemas de acessibilidade (rede de 
transportes públicos e vias de comunicação intra-regionais) 
traduz-se na perda de qualidade de vida das populações. 

• Níveis salariais e de poder de compra inferiores à média do 
país, facto comum a todos os concelhos com excepção de 
Sines cuja actividade económica induzida pelo pólo 
industrial e logístico lhe permite apresentar para estes 
indicadores uma melhor performance. 
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Oportunidades Ameaças 
Óptica do Território 

• Reforço da internacionalização do território pela via da concretização 
de alguns investimentos turísticos em curso/ projectados na Península 
de Tróia e restante território. 

• Forte presença na sub-região de áreas com elevado valor paisagístico 
e biológico – já classificadas no âmbito da Rede natura 2000 e da Rede 
Nacional de Áreas protegidas - que deverão ser geridas de forma 
activa, assegurando simultaneamente a sua preservação e o seu 
usufruto e valorização económica. 

• Colocar as áreas protegidas na rota dos turistas e visitantes, criando 
sinergias para o seu desenvolvimento sustentável 

• Aproveitamento da riqueza do património monumental e arqueológico 
de ponto de vista turístico e de outros produtos como o hipismo, o golfe 
e a programação cultural para derrotar a sazonalidade. 

• Adequação e redimensionamento das infra-estruturas de suporte aos 
projectos turísticos (requalificação dos pólos urbanos localizados nas 
áreas de influência, melhoria das acessibilidades,..) com vista a acolher 
o aumento previsto da densidade populacional e construtiva. 

• Gestão do ordenamento do território e do ambiente 
bloqueada por instrumentos de ordenamento 
excessivamente restritivos e morosidade dos processos de 
tomada de decisão públicos. 

• O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina está sujeito a vulnerabilidades derivadas de 
alguma pressão turística e urbana (nomeadamente, 
poluição industrial e doméstica, colheita de espécies 
vegetais ameaçadas, intensificação agrícola, sobre-pesca 
e sobre-mariscagem, incêndios florestais, destruição da 
vegetação autóctone).  

• A Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha 
necessitam de intervenção anual na abertura da Lagoa 
de Santo. André. 

• Substrato arenoso saturado por fertilizantes devido à 
presença de agricultura intensiva, como por exemplo. a 
zona do Brejão/Azenha do Mar, em que a agro-indústria 
tem presença. 

Óptica das Empresas 
• Proximidade de grandes mercados emissores de turistas (Região de 

Lisboa) e do mercado de emprego e consumo da AML. 
• Aproveitar para difundir por todo o território os impactes positivos dos 

fluxos turísticos acrescidos que se perspectivam, associados aos 
empreendimentos turísticos em curso/ projectados através da 
concepção de um produto turístico que assegure a 
complementaridade entre o “turismo de sol e mar litoral” e o turismo a 
desenvolver nas áreas de baixa densidade. 

• Território propício ao desenvolvimento de nichos de mercado: 
desenvolvimento de produtos agrícolas com denominações protegidas, 
do segmento eco-chic no turismo (aposta em produtos e serviços de 
qualidade, seguros e saudáveis).  

•  Existência, numa sub-região com forte vocação turística, 
de um pólo de concentração de actividades económicas 
tipicamente geradoras de impactes negativos sobre a 
qualidade ambiental (Pólo Industrial e Logístico de Sines). 
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Oportunidades Ameaças 
• Aproveitamento dos recursos endógenos da região para a produção de 

energias renováveis. 
• Oportunidades de negócio ao nível da economia social (serviços de 

apoio à família, de saúde e bem-estar) e do turismo e lazer, essenciais 
para a revitalização dos pequenos centros rurais e para a melhoria da 
vivência e atractividade dos centros urbanos. 

Óptica das Pessoas 
• A proximidade em relação a Lisboa, a qualidade de vida e o 

desenvolvimento esperado da região, conferem-lhe uma forte 
atractividade residencial, designadamente para quadros superiores, 
profissionais liberais e artistas. 

 

• Não acompanhamento da oferta de mão-de-obra, em 
quantidade e qualidade, às necessidades de 
funcionamento dos grandes projectos de investimento em 
curso, podendo também constituir factor de 
desmotivação de potenciais novas intenções de 
investimento. 
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C. ÂMBITO E FINALIDADES 

A concepção do PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina, 

consubstancia um conjunto de orientações precisas cuja 

finalidade é a concretização das linhas estratégicas definidas 

para o território relativos ao emprego, crescimento económico, 

desenvolvimento sustentável, mas nas especificidades relativas 

à valorização patrimonial e ambiental e sustentabilidade do 

crescimento turístico. O sucesso no alcance destes pressupostos 

depende da efectivação de outros factores estratégicos, 

nomeadamente de responsabilidade regional e supranacional, 

previstas nas diferentes actuações e documentos estratégicos 

regionais e nacionais e da mobilização de actores locais e 

parceiros, que parece ter sido avençada no processo de 

construção do Programa Territorial de Desenvolvimento 2008 – 

2013 Alentejo Litoral e nas diferentes etapas de concretização 

do mesmo, na qual o programa de acção PROVERE Alentejo 

Litoral articulado com a Costa Vicentina assume-se como um 

passo importante de consolidação da estratégia regional.  

 

 

C.1 Amplitude das actividades: posicionamento da 

EEC em termos de sector tecnologia e mercados 

A Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC) pressupõe que um 

conjunto coerente e estrategicamente justificado de iniciativas, 

integradas num Programa de Acção, que visam a 

implementação e concretização de princípios de cooperação e 

inovação e conhecimento, construídos em sinergia garantindo-

se para tal, promovam a cooperação e funcionamento em rede, 

entre as empresas e entre estas e outros actores relevantes 

para o desenvolvimento dos sectores a que pertencem e dos 

territórios em que se localizam. 

O programa de acção do PROVERE do Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina, nesta fase inicial de concepção, assume os seguintes 

objectivos gerais: 

1. Contribuir para o desenvolvimento económico, social e 

cultural da região abrangida e para o aumento 

sustentado dos níveis de emprego (em quantidade e 

qualidade) e, consequentemente, para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus habitantes e da atractividade 

e capacidade de fixar pessoas e empresas no território 

através: 
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• da concepção de um produto turístico adaptado às 

especificidades da região e suficientemente diferenciado 

que assegure a difusão por todo o território, em especial 

nas áreas de baixa densidade, dos impactes positivos dos 

fluxos turísticos acrescidos que se perspectivam e 

simultaneamente incentive a concepção de modelos de 

empreendimentos turísticos “abertos” e integrados na 

região;  

• do incentivo a iniciativas que assegurem a valorização 

económica e social das áreas de baixa densidade, no 

quadro da preservação e valorização ambiental e 

patrimonial, “puxando” pelos recursos endógenos 

dotados de maior potencial de criação de valor, de 

atracção de competências humanas e de investimentos 

que incorporem conhecimento e inovação nos produtos e 

serviços. 

2. Contribuir para a demonstração da exequibilidade da 

conciliação virtuosa entre a conservação da natureza e 

biodiversidade e a sua gestão activa e usufruto em prol 

das populações, visitantes e agentes económicos, em 

especial, nas áreas protegidas e classificadas, 

reforçando a sua posição estratégica ao longo do litoral 

alentejano e projectando-as em termos de interpretação 

e educação ambiental a um nível internacional. 

A realização dos dois objectivos gerais enunciados implica o 

assumir de um conjunto de objectivos operacionais 

significativos entre os quais se destacam: 

• Contribuir para a protecção e sensibilização ambiental; 

• Concepção de um produto turístico que integre as 

componentes de turismo activo e turismo cultural e que 

ofereça ao turista, ou melhor, ao visitante, uma 

experiência autêntica e envolvimento com o território 

(paisagem, cultura, gentes); 

• Levar mais pessoas a combater um modo de vida 

sedentário, através da prática de actividades desportivas, 

construindo um produto turístico que integre a 

componente de “diversão saudável”, presente nos 

desportos de natureza, sendo dado especial destaque à 

dinamização de percursos pedestres e à náutica desportiva 

e de recreio;   

• Recuperação e manutenção de caminhos de invulgar beleza 

e tradição imemorial; 
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• Recuperação e conservação do património edificado 

(interesse histórico, religioso, artístico, arqueológico), 

com vista à criação e/ou remodelação de novos espaços 

dedicados à divulgação cultural, à interpretação 

patrimonial, numa lógica inovadora de atractividade. 

• Incentivo à I&D aplicada aos recursos endógenos com vista à 

incorporação de conhecimento e inovação nos produtos e 

serviços a colocar em mercados mais exigentes e 

competitivos. Particular atenção deverá merecer a 

horticultura, a silvicultura, a economia do mar e as 

energias alternativas.  

• Contribuir para a sustentabilidade da exploração agro-

florestal, pecuária e piscatória, através de acções de 

investigação e sensibilização sobre boas práticas agrícolas 

e ambientais, com vista a reduzir as vulnerabilidades a 

que são sujeitos os recursos endógenos e à atribuição de 

DOP dos produtos com maior potencial de valorização 

económica (nomeadamente, os primores do Sudoeste). 

• Posicionar a região no segmento da investigação sobre a 

conservação e restauro do património arqueológico e 

arquitectónico; 

• Valorização económico-social dos pólos rurais no quadro da 

preservação e valorização ambiental e patrimonial;  

• Valorização das tradições e da identidade das áreas de 

baixa densidade, promovendo a fixação dos seus 

habitantes; 

• Qualificação/atracção de competências humanas para o 

sector do turismo, agro-florestal, das pescas e da energia; 

• Internacionalização do destino turístico. 

C.2 Grau de abrangência territorial 

O PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina apresenta uma 

abrangência territorial que engloba os 5 municípios do Litoral 

Alentejano (Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do 

Cacém e Sines) mais dois concelhos da costa vicentina (Aljezur 

e Vila do Bispo), integrados pela proximidade geográfica, 

partilha de referências histórico – culturais e naturais comuns e 

pela articulação de entidades privadas que actuam no 

território. Os projectos âncoras, definidos por critérios de 

abrangência territorial (rotas e respectiva logística e 

dinamização, zonas classificadas, etc.) e elementos de 

valorização ambiental e patrimonial e por outro lado, os 
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projectos complementares transversais e imprescindíveis para a 

consolidação e sustentabilidade da estratégia PROVERE Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina (promoção do empreendedorismo e 

qualificação do capital humano) apresentam uma coerência 

global relativamente ao cerne de valorização de recursos 

endógenos e, uma aposta significativa na afirmação efectiva do 

litoral alentejano e vicentino como pólos turísticos de 

excelência. 

A mobilidade territorial afigura-se também, como um 

importante elo de dinamização de desenvolvimento económico 

– social, assumindo particular importância num contexto 

turístico privilegiado como aquele que se afigura para Litoral 

Alentejano e Costa Vicentina. 

C.3 Parceiros e importância económica das 

empresas aderentes 

O PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina congrega, num 

alinhamento estratégico comum, um conjunto de entidades 

públicas e privadas com massa crítica e solidez económica, 

financeira e credibilidade institucional a nível nacional e 

perante os actores locais da região de inserção e que garantem 

a execução das mais variadas acções em áreas essenciais do 

ambiente ao património histórico – cultural, do turismo ao 

empreendedorismo e qualificação do capital humano. 

O leque de parceiros disponíveis garante uma cobertura eficaz 

dos principais projectos a desenvolver pois para além dos 

municípios que têm uma acção mobilizadora e dinamizadora, 

asseguram também a parceria, outras entidades relevantes, e 

outros contributos significativos no âmbito das suas 

competências. Realce-se neste leque de competências, a 

diversidade de parceiros e sua especificidade para o objectivo 

de base, Valorização dos Recursos Endógenos, nomeadamente a 

participação do Instituto da Conservação da Natureza (ICNB), IP 

no garante da obtenção de informação científica, conhecimento 

técnico e adopção de medidas adequadas à gestão do 

Património Natural, leit motiv da candidatura em região por 

todos considerados de excelência ambiental. Os promotores 

turísticos interessados em encontrar complementos ao seu 

produto turístico. A Associação de Desenvolvimento do Litoral 

Alentejano (ADL) ocupa uma posição privilegiada no âmbito do 

desenvolvimento rural, através da experiência na gestão Leader 

e na valorização do Património Rural. O Sines Tecnopólo está 

virado para a economia do mar e energias na vertente de 

Investigação e Inovação, tendo como principais parceiros a 

Universidades de Évora, a Universidade do Algarve e Institutos 
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Politécnicos da região e proximidade, nomeadamente Beja e 

Setúbal, podendo assumir-se como um pólo importante de 

difusão de inovação e conhecimento. Incluem-se também 

associações de produtores e empresas que pretendem valorizar 

e enriquecer os seus produtos (APARROZ, AFLOPS, Associação 

de Beneficiários do Vale do Sado, Associação de Armadores de 

Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, entre outras). As Casas Brancas e a Rota do Sal, 

concretizam a interpretação e visitação do território apoiado na 

rede de Hotéis Rurais. A Fundação Frederic Velge congrega no 

seu seio várias Universidades e investigadores e desenvolvem 

um trabalho extraordinário que consiste em manter com vida a 

antiga Mina do Lousal, musealizando, interpretando, 

promovendo a descida à mina, um projecto agregador e 

dinâmico. Os Mariscadores e Armadores estão disponíveis a 

participar na gestão das espécies mais emblemáticas desta 

magnífica Costa – “Parque Natural Oceânico” - de múltiplas 

valências e oportunidades. Ou seja o número de parcerias 

encontradas de imediato e que pode ser enriquecido a todo o 

momento é o garante de uma concretização exemplar do 

programa de acção através da liderança forte da Associação de 

Municípios do Litoral Alentejano. 

A participação privada (Quadro C-1) encontra-se expressa no 

nos 85,4% de peso do investimento privado no montante global 

previsto na presente candidatura, constatando-se ainda que em 

diversos projectos liderados por entidades públicas ( 11,7% de 

investimento) se verifica a presença de entidades privadas 

como parceiros. 

Quadro C-1: 

Tipologia de Projectos / Promotores 

Tipologia de Projectos 
/ Promotor  

Número de 
Projectos 

Investimento  
Total 

Nº % Euros % 

Privados  61  50,0%  103.7030.466  85,4% 

Públicos  40  32,8%  14.4614700  11,9% 

Mistos  21  17,2%  3.2913.689  2,7% 

Total  122  100,0%  1.214.558.855,3  100,0% 

 

C.4 Consistência das iniciativas e das sinergias 

colectivas promovidas 

A experiência dos parceiros do presente PROVERE 

nomeadamente, entidades de desenvolvimento local com 

profundo conhecimento do território, entidades relacionadas 
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com a protecção e valorização ambiental e patrimonial e com a 

área da inovação, operadores turísticos de renome a nível 

nacional que têm dado provas de competência na 

implementação de propostas de projectos com importante 

impacto económico – social e celeridade ambiental, o grande 

número de iniciativas em fase de arranque mas em consolidação 

que demonstram iniciativa empreendedora, entre outras 

entidades, demonstram a fiabilidade desta cooperação e 

concretização das iniciativas propostas na estratégia PROVERE. 

A estratégia consagrada no âmbito do PROVERE Alentejo Litoral 

e Costa Vicentina visa em especial, contribuir para os seguintes 

objectivos da Agenda de Competitividade: (i) o estímulo à 

inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, (ii) o 

incentivo ao empreendedorismo qualificante, (iii) o 

reposicionamento de bens e serviços em segmentos mais 

competitivos e diferenciados e (iv) a alteração do perfil de 

especialização da economia, através do desenvolvimento de 

estratégias de criação de novos pólos de crescimento;  

Estes objectivos concorrem para o aumento da produtividade e 

competitividade da economia da região e da diversificação e 

alargamento da sua base económica, revelando consistência 

interna perante os objectivos definidos a nível regional. 

Estes objectivos são principalmente atingidos pela 

concretização dos projectos previstos ligados à 

competitividade, investigação, empreendedorismo e 

qualificação do capital humano e marketing territorial que 

suportam os vectores da estratégia do PROVERE e pela própria 

estratégia de desenvolvimento turístico apresentada e 

consubstanciada nos projectos âncora.  

As grandes linhas estratégicas de desenvolvimento do Alentejo 

no período de programação 2007-2013 foram estabelecidas com 

duas motivações essenciais, uma das quais “ligada ao esforço de 

renovação do modelo económico, visando uma aceleração 

significativa da competitividade e atractividade económica da 

região” em que a estratégia deste programa de acção se 

integra. Dos eixos estratégicos e objectivos globais delineados 

pelo PO da Região Alentejo, destacam-se alguns dos quais a 

estratégia deste programa de acção mais contribui para 

alcançar. 
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Quadro C-2: 

Eixos e Objectivos do PO Regional do Alentejo 

Eixos Estratégicos Objectivos Globais 

Desenvolvimento 
empresarial, criação 

de riqueza e emprego 

 Potenciar a iniciativa empresarial ** 
 Aumentar a inserção na cadeia de valor 
das actividades tradicionais ** 

 Diversificar o perfil especialização pela 
integração actividades de conteúdo 
tecnológico e valor acrescentado 

 Implementar um sistema de C&T 
associado ao desenvolvimento 
empresarial * 

Abertura da economia, 
sociedade e território 

ao exterior 

 Consolidar a inserção da região nas 
redes internacionais ** 

 Melhorar as acessibilidades e a 
mobilidade regional * 

 Dinamizar a logística regional 
 Aumentar a atractividade externa da 
economia regional ** 

 Melhorar a eficiência e transparência da 
governação 

Melhoraria da 
qualidade urbana, rural 

e ambiental 

 Reforçar o sistema urbano e promover a 
sua articulação 

 Assegurar uma adequada coesão social 
e territorial ** 

 Assegurar maior eficiência na gestão 
dos recursos naturais ** 

 Valorizar o património natural ** 

Legenda: ** contributo muito forte, * contributo forte 

 

C.5 Modalidades de vigilância e inteligência 

competitiva a implementar 

O compromisso PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina foi 

estabelecido nos trâmites de responsabilização e celeridade de 

resultados, sob liderança da Associação de Municípios do Litoral 

Alentejano (AMLA), em parceria com um conjunto de parceiros 

privados, entidades da administração pública e de agência de 

promoção e desenvolvimento territorial com larga experiência e 

com uma tradição de colaboração e envolvimento que assegura 

uma eficaz parceria e rede de governança a que o contrato de 

consórcio dá expressão prática. 

C.6 Valor económico e projecção espacial dos 

resultados finais 

Pretende-se que a estratégia PROVERE produza resultados a 

médio / longo prazo e com garantias de sustentabilidade, em 

termos de atractividade do território, emprego, VAB, nível de 

vida, entre outras variáveis micro e macroeconómicas, 

potenciando-se um conjunto diverso de impactes: 

• Reconhecimento da região como pólo turístico de qualidade 

e atracção de um volume acrescido de turistas, com 
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impacte directo em actividades económicas relacionadas 

(alojamento, restauração e comércio);  

• Aumento sustentado do emprego e do empreendedorismo 

associado a actividades turísticas ou complementares; 

• Aumento da criação de riqueza e retenção de rendimento 

na região; 

• Redução da sazonalidade turística e da pressão costeira, 

aumento da duração da estada média do turista e do 

número de visitantes nacionais e estrangeiros; 

• Usufruto e valorização económica das áreas de baixa 

densidade com consequente fixação da população residente 

proporcionada pela criação sustentada de emprego e 

melhoria da sua qualidade de vida; 

• Posicionamento competitivo dos produtos (e serviços) 

derivados dos recursos endógenos da região em mercados 

mais sofisticados e exigentes e aumento da inserção na 

cadeia de valor; 

• Redução das vulnerabilidades a que estão sujeitos alguns 

recursos endógenos, nomeadamente a colheita de espécies 

vegetais ameaçadas, a intensificação agrícola e pecuária, a 

sobre-pesca e sobre-mariscagem e os incêndios florestais.  

• Melhoria da mobilidade regional. 

Na determinação do valor económico e projecção espacial dos 

resultados finais utilizou-se a metodologia definida pela 

Augusto Mateus & Associados para avaliação de impactes na 

óptica da procura (Caixa C-1). 
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Caixa C-1: 

Avaliação dos Impactes de Programas de Investimento na Óptica da Procura 

 

A avaliação dos efeitos directos, indirectos e induzidos é efectuada 
numa óptica de procura com recurso a um modelo de base input-
output construído para a economia nacional. 

Trata-se de um modelo multi-sectorial, estático e de determinação 
simultânea, ou seja, considera os efeitos diferenciados da procura 
consoante o ramo de actividade a que se dirige.  

A lógica do modelo é de que a oferta é determinada pela procura, 
sendo exógenas todas as componentes da Procura Final, com 
excepção do Consumo Privado dos residentes e uma parcela 
induzida do investimento privado. A vantagem da utilização de um 
modelo multi-sectorial relativamente a um modelo 
macroeconómico global resulta da possibilidade de considerar os 
efeitos diferenciados da procura consoante o ramo de actividade a 
que se dirige, atendendo às diferenças de conteúdo importado 
existentes de ramo para ramo.  

 Modelo Input-Output: Matriz de Produção Nacional

SECTORES COMPRADORES DE INPUTS PROCURA LOCAL
PROCURA 
EXTERNA TOTAL DOS

SECTOR    
1 … SECTOR    

j … SECTOR    
n 

FA
M

ÍL
IA

S

IN
VE

ST
IM

.

G
AS

TO
S 

D
O

 
ES

TA
D

O

VA
R
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OUTPUTS 
"ENTRADAS"

Sector 1 X11  + … X1j  + … +  X1n + Y11 + Y12 + Y13 + Y14 + Y15  = X1
+ + + + + + + + +

… … … … … … … … … …

+ + + + + + + + +
Sector i Xi1  + … Xij  + … +  Xin + Yi1 + Yi2 + Yi3 + Yi4 + Yi5 = Xi

+ + + + + + + + +

… … … … … … … … … …

Sector n Xn1  + … Xni  + … +  Xnn + Yn1 + Yn2 + Yn3 + Yn4 + Yn5 = Xn
+ + + + + + + + +

m1  + … mj  + … +  mn mf  + mk  + mG  + mΔs  - mE = ZERO
+ + +

+
V1  + … Vj  + … + Vn  + Pf  + Pk  + PG  + PΔs  + 0  = PDB

= = = =

X1  + … Xj  + … +  Xn + C + I + G + ΔS + E  = PBT

Notas: Vj = V1 + V2 + … + Vn = VAB (Valor Acrescentado) pelos sectores 1,2,…, n
Pj = P1 + P2 + … + Pn = CDIP = Consumos Directos de Inputs Primários

Total de Inputs «saídas»
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IMPORTAÇÕES

Valor Acrescentado (Vi) e 
Consumos Directos de 

Inputs Primários

SECTORES 
COMPRADORES 

DE INPUTS

SECTORES 
VENDEDORES 
DE OUTPUTS

 

Os impactos simulados correspondem ao conjunto dos efeitos directos, indirectos e induzidos da procura exógena adicional, sendo contemplado o efeito 
multiplicador associado à propensão marginal a consumir, uma vez que o Consumo Privado é modelizado de forma endógena. O efeito sobre o emprego 
é determinado considerando as produtividades média da fase anterior ao investimento. 
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Os impactes simulados, calculados de forma autónoma para as 
fases de investimento e exploração, correspondem ao conjunto dos 
efeitos directos, indirectos e induzidos pela via da procura final 
adicional dirigida a outros ramos de actividade económica, sendo 
contemplado o efeito multiplicador associado à propensão 
marginal a consumir, uma vez que o consumo privado é endógeno 
(o acréscimo de remunerações geradas pelo impacte directo 
resulta em consumo adicional que se vai repercutir novamente num 
choque sobre a procura final). 

A regionalização dos efeitos é efectuada considerando a estrutura 
de especialização da região face ao conjunto o país. 

A avaliação efectuada, ao não considerar os eventuais ganhos de 
eficiência e o carácter inovador introduzidos pelos novos 
investimentos, deve ser considerada como limiar mínimo para os 
impactos estimados. 

Determinação dos Efeitos sobre a Economia Regional e Local

Modelização dos efeitos (óptica da procura) 

X= AX +Y

∆X=(I-A)-1 ∆Y
X- vector da produção nacional

A- matriz dos coeficientes técnicos

Y- vector da procura final

∆Y                  ∆X                                       ∆VAB                                          ∆Emprego

Grau de transf. da produção          Produtividade sectorial

 

Fonte: AM&A (2008), Instrumentos de Avaliação de Políticas Públicas: Documento Metodológico. 
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Os impactes simulados para o VAB e para o Emprego, calculados 

de forma autónoma para as fases de investimento e de 

exploração são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro C-3: 

Estimativas de Impactos 

 Fase de  
Investimento 

Fase  
Cruzeiro 

VAB  
(Diferença em pontos percentuais face à situação 

 sem PROVERE) 

Efeitos Nacionais +0,1 p.p. +0,1 p.p. 

Efeitos Regionais +1,8 p.p. +2,1 p.p. 

Emprego  
(Diferença em pontos percentuais face à situação  

sem PROVERE) 

Efeitos Nacionais +0,1 p.p. +0,1 p.p. 

Efeitos Regionais +2,4 p.p. +1,5 p.p. 

Fonte: AM&A (2008), Instrumentos de Avaliação de Políticas Públicas: 

Documento Metodológico 

Não sendo possível quantificar o efeito dos investimentos 

incluídos no PROVERE em termos de qualificação e emprego 

jovem, a consideração do efeito resultante da estrutura 

sectorial dos investimentos a realizar indicia, só por si, um 

impacto significativo dos projectos PROVERE na estrutura de 

qualificação da mão-de-obra regional, bem como no 

rejuvenescimento do emprego regional. 

A forte presença do sector do turismo e as características do 

produto e segmentos de mercado a que se destinam são 

igualmente reveladores de um forte efeito sobre as exportações 

de serviços bem como o reforço da atractividade da região. 

A interdependência existente entre diversas iniciativas 

empresariais e o forte espírito de cooperação, envolvimento e 

sintonia estratégica criados na preparação deste programa 

(como por exemplo a realização de 4 sessões de trabalho com 

um número de entidades participantes sempre superior a 30) 

bem como a diversidade e relevância de instituições envolvidas 

indiciam, de forma clara, um potencial reforço da densidade 

institucional e empresarial da região e a emergência de uma 

efectiva rede de governança regional. 
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D. MODELO DE GESTÃO E DE LIDERANÇA 

A governação e implementação da estratégia definida na 

memória descritiva assumem contornos complexos na gestão 

activa e responsável dos desígnios previstos no PROVERE do 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina. O modelo de gestão e de 

liderança encontra-se estruturado de forma a responsabilizar e 

a vincar o compromisso entre os parceiros públicos e 

privados, sobre a égide da Associação de Municípios do Litoral 

Alentejano (AMLA), entidade de referência regional que, em 

articulação com restante parceria, dispõe de recursos técnicos, 

financeiros e logísticos necessários ao desenvolvimento das 

diligências necessárias para a concretização das orientações 

PROVERE, assegurando a coordenação, dinamização das 

iniciativas previstas e assumindo-se como plataforma de 

diálogo. 

D.1 Organização e Dinâmica de implementação da 

parceria PROVERE  

A preparação do Programa de Acção desenvolveu-se de forma 

faseada, dialogada e cooperativa, garantindo coerência de 

linhas estratégicas e o compromisso no envolvimento dos 

parceiros articulados por um objectivo assumido e partilhado. A 

“tradição” de diálogo entre os concelhos do litoral alentejano, 

cientes da importância da concentração de sinergias para o 

sucesso da estratégia de desenvolvimento, com entidades 

inovadoras do ponto de vista da visão e coordenação 

estratégica, permitiu a agilização dos processos de decisão e de 

implementação das acções desenvolvidas em conjunto, 

centralização de prioridades comuns, diálogo e debate 

construtivo e participação pró-activa. 

Figura D-1: 

Dinâmica de Implementação da Parceria:  

Santo André – Encontro de Novembro 2008 
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O envolvimento dos privados demonstrou uma substancial 

dinâmica, em especial, relevando uma mudança de paradigma 

na relação público – privado, aproximando investidores privados 

que dialogaram complementaridades e oportunidades de 

investimento entre si, reflectindo sobre a importância 

estratégica das respectivas iniciativas e o modo como poderão 

maximizar benefícios colectivos colocando-os ao serviço das 

dinâmicas de desenvolvimento do território de inserção. 

Figura D-2: 

Dinâmica de Implementação da Parceria:  

Vila Nova de Mil Fontes – Encontro Janeiro 2009 

 

A Associação de Municípios do Alentejo Litoral (AMLA) assumiu-

se como o líder do processo de desenvolvimento do conceito, 

candidatura e implementação do projecto PROVERE Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina, nomeado líder do consórcio por 

unanimidade, tendo demonstrado ao longo do processo uma 

importante maturidade na gestão de interesses e motivação das 

entidades privadas e actores locais. O historial da AMLA 

apresenta um conceituado e experiente conhecimento do 

território e das urgências e emergências que exigem resposta 

imediata e incisiva nos pressupostos de desenvolvimento do 

territorial Alentejo Litoral que agora se alia à Costa Vicentina 

em prol da coesão e competitividade territorial. 

A concepção do conceito e delineamento estratégico do 

PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina desenvolveu-se de 

forma faseada e construtiva, surgindo no seguimento de outras 

iniciativas de desenvolvimento territorial, recebendo um sinal 

positivo com a aprovação nas acções preparatórias que iniciou 

um movimento de mobilização de significativo de parceiros 

privados, resultando em reuniões bilaterais e gerais onde a 

concertação de linhas estratégicas, debate e conversação, 

permitiu a construção de uma base sólida de valorização dos 

recursos endógenos distintivos. 
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D.2 Organização da Parceria 

A organização da Parceria relativa ao PROVERE Alentejo Litoral 

e Costa Vicentina é regulada por um Contrato de Consórcio (ver 

Anexo II), constituído entre as entidades referenciadas como 

executoras dos projectos que integram o Programa de Acção; 

Esta circunstância, determinada pela legislação e 

regulamentação vigente, não prejudica que a Parceria 

constituída seja mais abrangente e possa ser aliás alargada 

durante a execução do PROVERE. 

O referido Contrato de Consórcio constitui dois órgãos: o Líder 

do Consórcio e o Conselho de Fiscalização e Orientação. A 

liderança do Consórcio é assumida pela Associação de 

Municípios do Litoral Alentejano (AMLA) que assume, no 

contexto desta parceria as seguintes competências: 

• Assegurar a coordenação global do Programa de Acção, bem 

como a concretização das orientações estabelecidas pelo 

Conselho de Fiscalização e Orientação; 

• Assegurar o controlo do cumprimento das responsabilidades 

das Partes assumidas no presente Consórcio; 

• Animar a Parceria do PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina; 

• Estimular a procura de complementaridades e soluções 

inovadoras para potenciar os resultados das operações e 

dos projectos de investimento; 

• Assegurar as relações institucionais no âmbito do Programa 

de Acção, designadamente no que respeita à articulação 

dos actores e Parceiros com outras entidades públicas e 

privadas que, não integrando a Parceria, sejam relevantes 

para o sucesso da intervenção, bem como à articulação 

com as entidades nacionais responsáveis pela 

implementação de Estratégias de Eficiência Colectiva; 

• Assegurar e promover a execução das operações e dos 

projectos de investimento que integram o Programa de 

Acção; 

• Preparar os relatórios anuais e final de execução do 

Programa Acção a apresentar ao Conselho de Fiscalização e 

Orientação; 

• Prestar apoio técnico ao Parceiros do PROVERE Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina, bem como a entidades 
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interessadas em se associarem ao PROVERE e a integrarem 

a parceria, designadamente no que respeita à preparação, 

financiamento e execução de projectos de investimento. 

Ao Líder do Consórcio cabe ainda, inicialmente, desenvolver as 

actividades necessárias à instalação do Conselho de Fiscalização 

e Orientação e, subsequentemente ao reconhecimento do 

PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina enquanto Estratégia 

de Eficiência Colectiva, apresentar uma candidatura para 

financiamento das actividades necessárias ao desempenho das 

referidas competências à Autoridade de Gestão do Programa 

Operacional Regional do Alentejo.  

A participação dos parceiros responsáveis pela execução de 

projectos de investimento do PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina durante a elaboração do Programa de Acção será 

estruturada de forma orgânica, imediatamente após 

reconhecimento do PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

enquanto Estratégia de Eficiência Colectiva, no Conselho de 

Fiscalização e Orientação. Este órgão será especialmente 

responsável pelo exercício das seguintes competências: 

• Aprovação e estabelecimento de orientações estratégicas e 

operacionais relativas à execução do Programa de Acção; 

• Acompanhamento e monitorização da implementação do 

Programa de Acção; 

• Apreciação periódica de relatórios sobre a execução do 

Programa de Acção; 

• Promoção da execução das operações e dos projectos de 

investimento que integram o Programa de Acção; 

• Apreciação dos relatórios anuais e final de execução do 

Programa Acção; 

• Desenvolvimento das relações institucionais do Consórcio e 

da Parceria PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina; 

• Nomeação do respectivo Presidente; 

• Estabelecimento do Regimento Interno de funcionamento. 

O Conselho de Orientação Estratégica e Monitorização integra 

representantes da totalidade dos parceiros subscritores do 

Consórcio relativo ao PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina. 
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Poderão ser convidadas a participar nas reuniões do Conselho 

de Fiscalização e Orientação parceiros do PROVERE Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina que não sejam responsáveis pela 

execução de projectos de investimento. 

Poderão ser ainda convidadas a participar em reuniões do 

Conselho de Fiscalização e Orientação individualidades, 

personalidades e entidades relevantes para concretização dos 

objectivos do PROVERE. 

O Conselho de Fiscalização e Orientação reúne regularmente 

duas vezes por ano e extraordinariamente sempre que 

convocado pelo seu Presidente ou por um número não inferior a 

1/3 dos seus membros. 

O técnico coordenador do Consórcio participa nas reuniões do 

Conselho e assegura a logística e o secretariado do Conselho de 

Fiscalização e Orientação. 

D.3 Recursos associados à gestão da parceria 

O desenvolvimento do Programa de Acção terá o apoio de uma 

Estrutura Executiva de Acompanhamento, órgão de 

coordenação e gestão, constituído por três elementos técnicos. 

Um coordenador (proveniente da entidade líder do consórcio – 

AMLA, um técnico que fará a ligação com os projectos de 

desenvolvimento rural e um terceiro elemento técnico com 

maior participação na componente de promoção externa da 

região e dinamização do investimento privado. 

Esta estrutura terá uma forte articulação com as estruturas da 

AMLA e da ADL. Os curricula dos elementos propostos para os 

dois primeiros perfis são apresentados no anexo III, 

conjuntamente com os curricula de todas as instituições 

participantes no PROVERE. O projecto desta estrutura foi 

integrado no Plano de Acção, na Prioridade Estratégica 3 – 

Parcerias Redes e Promoção. 

D.4 Estratégia de Promoção da Estratégia de 

Eficiência Colectiva 

O plano de divulgação de comunicação (Quadro D-1) a 

desenvolver terá como principal objectivo, dar continuidade a 

um processo que se revelou bastante interactivo e participado e 

estender a isócrona de envolvimento a outras entidades não 

participantes no nesta fase de desenvolvimento da candidatura. 

No contexto das acções preparatórias, as entidades parcerias do 

PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina, criaram uma 

plataforma digital de partilha de informação e divulgação 
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http://provere.sinestecnopolo.org, que se pretende consolidar 

e conceder visibilidade regional e nacional. 

A eficiência da comunicação da estratégia PROVERE e o pleno 

envolvimento não apenas dos parceiros, numa perspectiva de 

continuidade, mas também da população local, numa 

perspectiva de sustentabilidade são factores decisivos para o 

sucesso do prescrito nas directrizes do Programa de Valorização 

Económica dos Recursos Endógenos identificando-se desde já. 

as áreas de intervenção constantes do quadro seguinte. 

Quadro D-1: 

Plano de Divulgação e Comunicação 

Plano de Divulgação e Comunicação 

• Kick Off Event de Apresentação da Estratégia PROVERE 
Alentejo Litoral e Costa Vicentina no sentido da Divulgação 
da Estratégia 

• Dinamização da Plataforma Digital PROVERE Alentejo Litoral e 
Costa Vincentina http://provere.sinestecnopolo.org 

• Workshops Temáticos 

• Produção de publicação de divulgação 

• Acompanhamento Público de Monitorização e Controle de 
Qualidade da implementação da Estratégia de Eficiência 
Colectiva (projecto complementar Sines Tecnopolo) 

• Divulgação de Boas Práticas 

O plano de divulgação e comunicação (Figura D-3) tem como 

público-alvo as entidades que directa ou indirectamente 

beneficiarão ou terão interesses, de variada índole, na temática 

central do PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina. Por 

outro lado, o plano de comunicação e divulgação direccionar-

se-á também, para decisores institucionais, locais, regionais e 
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nacionais e para outros meios de transmissão de informação, 

nomeadamente, os media. 

Figura D-3: 

Objectivos das Acções de Divulgação e Comunicação 

 

A potenciação das dinâmicas criadas e a solidez de um 

mecanismo de comunicação e envolvimento assume-se, deste 

modo, com importantes vectores de sucesso da estratégia 

PROVERE concebida com base num potencial distinto e 

caracterizador do litoral alentejano e vicentino. 

D5. Acompanhamento e Avaliação 

O modelo de governação do PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina evidencia a importância que é atribuída pelos 

parceiros e membros do consórcio à monitorização da 

respectiva execução – responsabilidade que é entendida tanto 

no sentido do respectivo acompanhamento qualificado e pró-

activo, como no da avaliação da sua eficácia e da sua 

eficiência, especialmente ao proceder à sua integração no 

elenco das competências do Conselho de Orientação Estratégica 

e Monitorização. 

O exercício desta competência será naturalmente apoiado quer 

pelos contributos de natureza técnica e analítica pelos quais o 

Líder do Consórcio é responsável, em estreita articulação 

funcional com os responsáveis pela execução de cada um dos 

projectos de investimento incluídos no Programa de Acção.  

Sem prejuízo de das decisões e orientações que vierem a ser 

oportunamente aprovadas e estabelecidas pelo Conselho de 

Orientação Estratégica e Monitorização em matéria de 

acompanhamento e avaliação, os actores e parceiros do 
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PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina explicitam, do 

seguinte modo, as componentes fundamentais da 

monitorização: 

• A monitorização do Programa de Acção incidirá sobre 

matérias quantitativas e qualitativas; 

• As matérias quantitativas da monitorização do Programa de 

Acção respeitam fundamentalmente à apreciação da execução 

financeira e física de cada um dos projectos de investimento e 

do conjunto do Programa de Acção; 

• As matérias qualitativas da monitorização do Programa 

Estratégico incidem especialmente sobre a eficácia e a 

eficiência da parceria e as sinergias que se desenvolvem entre 

os vários projectos de investimento; 

• A monitorização das matérias qualitativas e quantitativas 

referidas será também concretizada através da avaliação dos 

efeitos e impactos da execução dos projectos de investimento e 

do conjunto do Programa de Acção; 

• A apreciação da execução financeira e física do Programa 

de Acção pelo Conselho de Orientação Estratégica e 

Monitorização será realizada sobre relatórios de execução, com 

periodicidade não inferior à semestral, elaborados sob 

responsabilidade do Líder do Consórcio, em estreita articulação 

funcional com os responsáveis pela execução de cada um dos 

projectos de investimento; 

• O Líder do Consórcio é responsável pela apresentação, até 

três meses após o reconhecimento do PROVERE enquanto 

Estratégia de Eficiência Colectiva, de proposta ao Conselho de 

Orientação Estratégica e Monitorização sobre o conteúdo e 

metodologia de elaboração dos relatórios de execução física e 

financeira; 

• A apreciação dos efeitos e dos impactos do Programa de 

Acção pelo Conselho de Orientação Estratégica e Monitorização 

será realizada sobre estudos de avaliação a realizar por 

entidades independentes do Líder do Consórcio e dos parceiros 

do PROVERE; 

• Os referidos estudos de avaliação serão obrigatoriamente 

realizados no final do primeiro e do segundo ano de execução 

do Programa de Acção, tendo em conta que a execução se inicia 

com o reconhecimento do PROVERE enquanto Estratégia de 

Eficiência Colectiva; 
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• O Conselho de Orientação Estratégica e Monitorização 

poderá decidir da realização de outros estudos de avaliação 

gerais ou específicos para além dos referidos no ponto anterior; 

• A elaboração dos estudos de avaliação será regularmente 

acompanhada pelo Líder do Consórcio, que assegura a 

disponibilidade de toda a informação relevante às equipas de 

avaliação; o Conselho de Orientação Estratégica e 

Monitorização poderá designar representantes, em número não 

superior a três, para participarem nas reuniões de 

acompanhamento da elaboração dos estudos de avaliação; 

• A apreciação da execução financeira e física, bem como dos 

efeitos e dos impactos do Programa de Acção pelo Conselho de 

Orientação Estratégica e Monitorização poderá conduzir, 

designadamente quando se verifiquem desvios significativos 

entre a programação e a execução ou quando a eficácia seja 

considerada insuficiente, à apresentação de propostas à 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do 

Alentejo visando: (i) a revisão do Programa de Acção; (ii) a 

revisão, eliminação ou aditamento de projectos de 

investimento; (iii) e, consequentemente, o alargamento da 

parceria e/ou do Consórcio; 

• As responsabilidades de monitorização incluem ainda a 

apreciação da eficácia e da eficiência do funcionamento da 

parceria e do Consórcio, incluindo o desempenho dos actores e 

parceiros. 

Conclui-se que a estratégia PROVERE e o modelo de governação 

adoptado valorizam o desenvolvimento de intervenções 

sustentadas em lógicas de eficiência colectiva, pela tipologia de 

parceiros que agrega (entidades pertencentes ao SCTN, 

associações de produtores, associações de desenvolvimento 

local/ regional, entidades públicas ligadas à conservação da 

natureza e da biodiversidade e à conservação e restauro do 

património, bem como entidades do sistema de governação 

local). 

O PROVERE enquanto Estratégia de Eficiência Colectiva assume 

um carácter transversal aos instrumentos de política pública 

definidos no âmbito do QREN, PRODER e PROMAR, podendo 

envolver diversos regulamentos e mecanismos de apoio 

previstos. No sentido de avaliar de forma clara o contributo do 

PROVERE para a realização dos objectivos definidos para os 

fundos comunitários optou-se por seleccionar os indicadores de 

resultados (Quadro D-2) e impactos do conjunto proposto nos 

PO do QREN, no PRODER e no PROMAR. 
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Quadro D-2: 

Indicadores de resultados e impacto. 

Indicadores 
Meta 

PROVERE 
Contributo para os 
objectivos do QREN 

Indicadores Globais do PROVERE 

Dinamizar a criação de 
emprego em territórios de 
baixa densidade: Nº de 
postos de trabalho criados 

230 
Esta candidatura contribui 
em 51% para a realização 
da meta do PO Regional 

Contributo para o 
crescimento do produto 
(Aumento do VAB/ Inv. Total) 

60% 
Esta candidatura define 
uma meta superior em dez 
p.p. à prevista no POFC. 

Prioridade Estratégica 1 – Excelência Ambiental e Patrimonial 

Acréscimo do nº de visitantes 
aos elementos patrimoniais 
(monumentos, sítios, museus 
…) envolvidos na EEC 

30000 
Esta candidatura contribui 
em 20% para a realização 
da meta do PO Regional 

Nº de visitantes dos 
equipamentos de fruição 
pública apoiados em áreas 
classificadas 

30000 
Esta candidatura contribui 
em 17% para a realização 
da meta do PO Regional 

Prioridade Estratégica 2 – Competitividade e Diferenciação do Turismo 

Investimento privado em 
sectores transaccionáveis e 
internacionalizáveis/ 
Investimento privado total 

75% 
Esta candidatura define 
uma meta superior em cinco 
p.p. à prevista no POR. 

Indicadores 
Meta 

PROVERE 
Contributo para os 
objectivos do QREN 

% de hóspedes estrangeiros 
nas dormidas em 
estabelecimentos hoteleiros 

40% 
Esta candidatura define 
uma meta igual ao valor 
final previsto no POR 

Prioridade Estratégica 3 – Parcerias, Rede e Promoção 

Nº de PME envolvidas em 
acções colectivas apoiadas 

40% 
Esta candidatura contribui 
em 15% para a realização 
da meta do PO Regional 

Fonte: AM&A (2008), Instrumentos de Avaliação de Políticas Públicas: 

Documento Metodológico 
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E. PROGRAMA DE ACÇÃO 

Os projectos constantes do programa de acção são apresentados em fichas ao longo das páginas seguintes, organizados por prioridade 

estratégica e operação. As fichas incluem o conjunto dos elementos referenciados no ponto E do Anexo I do Regulamento de 

Enquadramento das Estratégias de Eficiência Colectiva. 

PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

OP.1.2. Fomento do conhecimento, Investigação e da Inovação no Ambiente e no Património 

PE.2.  Competitividade e Diferenciação do Turismo 

OP.2.1. Consolidação de um Turismo Sustentável e Integrado 

OP.2.2. Dinamização de Rotas e Redes de (Re)descoberta do Território e Promoção da 
Mobilidade 

PE. 3. Parcerias, Rede e Promoção 

OP.3.1. Dinamização do Empreendedorismo e Qualificação do Potencial Humano 

OP.3.2. Governação, Marketing e Promoção Territorial 
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PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

Grau OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

1.1.1.01. Projecto de Valorização da Reserva Natural do Estuário 
do Sado (RNES) Fundação Herdade da Comporta Âncora 

1.1.1.02. AcquaTerra - Valorização Agro-alimentar CostaTerra, Sociedade Imobiliária de Grândola, S.A. Âncora 

1.1.1.03. Rede Natura 2000 – Medidas de Compensação Fundação Herdade da Comporta Âncora 

1.1.1.04. Recuperação e Valorização das Lagoas Formosa e 
Travessa (Turfeiras) e Sistema Dunar associado Fundação Herdade da Comporta Âncora 

1.1.1.05. Centro de Valorização da Paisagem Rural  TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do 
Concelho de Odemira, CRL 

Complementar 

1.1.1.06. Museu da Liberdade C.M. de Grândola Complementar 

1.1.1.07. Miradouro Sra Penha Observatório de Aves e Astronomia C.M. de Grândola Complementar 

1.1.1.08. Observatório Mundial da Canção de Protesto C.M. de Grândola Complementar 

1.1.1.09. Porto de Barco e Observação Ambiental AFLOPS – Associação de Produtores Florestais Complementar 

1.1.1.10. Valorização Ambiental da Produção Agrícola no Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e dentro do 
Perímetro de Rega do Mira 

PNSACV - Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e 
AHSA- Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano 

Âncora 
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PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

Grau OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

1.1.1.11. Valorização das Estações Arqueológicas de Sines  ICNB, IP e C.M. Sines Complementar 

1.1.1.12. Projecto EcoMuseu do Mira  ICNB, IP Âncora 

1.1.1.13. Centro de Interpretação e Visitação do Forte da Ilha do 
Pessegueiro ICNB, IP e C.M. Sines Âncora 

1.1.1.14. Requalificação da Zona envolvente ao Espelho de Agua 
da Albufeira de Santa Clara   ADL – Associação Desenvolvimento Litoral Alentejano  Complementar 

1.1.1.15. Quinta da Natureza / Centro Experimental da Fataca Fundação Odemira Complementar 

1.1.1.16. Fábrica de doce de tomate Alensado CRL Complementar 

1.1.1.17. Recuperação dos Centros Históricos em Espaço Rural: 
Alvalade e Cercal C.M. Santiago do Cacém Complementar 

1.1.1.18. Recuperação De Aldeias C.M. Santiago do Cacém  Complementar 

1.1.1.19. Valorização da Temática Pesca Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina e C.M. de Sines 

Complementar 

1.1.1.20. Energias Alternativas Parque Eólico Quatro Ventos Energia Eléctrica, Unipessoal, Lda Complementar 
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PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

Grau OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

1.1.1.21. Melides, Terra Nova CostaTerra, Sociedade Imobiliária de Grândola, S.A. Complementar 

1.1.1.22. Rede Natura 2000 CostaTerra CostaTerra, Sociedade Imobiliária de Grândola, S.A. Âncora 

1.1.1.23. Instalação de Estrutura de Secagem e Armazenagem de 
Arroz APARROZ – Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado, Lda Complementar 

1.1.1.24. Sado XXI - Limpeza e Desobstrução do Rio Sado Associação de Beneficiários do Vale do Sado  Âncora 

1.1.1.25. Plano de Gestão Florestal e Reflorestação para a 
Herdade da Comporta Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Âncora 

1.1.1.26. Projecto de Erradicação da Processionária - lagarta-do-
pinheiro Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Complementar 

1.1.1.27. Projecto de Intervenção Sanitária para Erradicação do 
Nemátodo do Pinheiro Bravo na Floresta da Herdade da Comporta 
e Sistema Dunar associado 

Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Complementar 

1.1.1.28. Internacionalização dos vinhos da Herdade da Comporta Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Complementar 

1.1.1.29. Recuperação de Património Arquitectónico Herdade da 
Comporta Fundação Herdade da Comporta Âncora 

1.1.1.30. Macro estruturas do Carvalhal e Lagoas Formosa e 
Travessa – Construção de infra-estruturas 

Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. e C.M. 
de Grândola 

Complementar 
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PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

Grau OP.1.1. Valorização do Ambiente e do Património 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

1.1.1.31. Marketing e Divulgação do vinho da Herdade do Cebolal Sociedade Agrícola da Herdade do Cebolal, Lda Complementar 

1.1.1.32. Valorização da RNLSAS ICNB, IP Âncora 

1.1.1.33. Recuperação de Edifícios do Centro Histórico de 
Grândola C.M. de Grândola Complementar 

1.1.1.34. Herdade do Pinheirinho - Valorização de Áreas Naturais Pelicano S.A.  Âncora 

1.1.1.35. Produção Vitivinícola da Herdade do Cebolal Sociedade Agrícola da Herdade do Cebolal, Lda Complementar 

1.1.1.36. Sines -Cidade dos Descobrimentos C.M. de Sines Complementar 

1.1.1.37. Requalificação da Costa atlântica de Sines: Frente 
Urbana, Frente Litoral Norte e Praia norte C.M. de Sines Complementar 

1.1.1.38. Herdade do Pinheirinho – Gestão Ambiental Pelicano S.A.  Âncora 
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PE.1. Excelência Ambiental e Patrimonial 

Grau OP.1.2. . Fomento do conhecimento, Investigação e da Inovação no Ambiente e no Património 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

1.1.2.01.7 Hortas do Paraíso - Valorização e Ciência das Áreas Agro-Florestais da 
Herdade da Costa Terra 

CostaTerra, Sociedade Imobiliária de Grândola, 
S.A. Âncora 

1.1.2.02. Pólo de Inovação e Desenvolvimento – Cluster do Turismo de Grândola C.M. de Grândola Complementar 

1.1.2.03. Centro de Excelência em Ciências Costeiras e Estuarinas 
S.I.I. - Soberana – Investimentos Imobiliários, 
SA; Imoareia - Investimentos Turísticos, SGPS, 
SA Âncora 

1.1.2.04. Descida à Mina Fundação Frederic Velge Âncora 

1.1.2.05. Centro de Artes e Ofícios C.M. Santiago do Cacém Complementar 

1.1.2.06. Centro de Investigação e Restauro do Património Histórico C.M. de Alcácer do Sal Complementar 

1.1.2.07. Espaço Museológico “Museu do Arroz” Fundação Herdade da Comporta Âncora 
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PE. 2. . Competitividade e Diferenciação do Turismo 

Grau OP. 2.1. . Consolidação de um Turismo Sustentável e Integrado 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

2.2.1.01. Barragem de Santa Clara - Turismo em Espaço Rural Ana Paulino Complementar 

2.2.1.02. Barragem de Santa Clara - Turismo de Luxo MCDC-Promoção Turística e Imobliária Lda  e CCTT-Promoção 
Turística e Imobliária Lda Âncora 

2.2.1.03. Santa Clara Ecolodge and Spa MCDC-Promoção Turística e Imobliária Lda  e CCTT-Promoção 
Turística e Imobliária Lda Âncora 

2.2.1.04. Caminhos de Santiago SPA Caminhos de Santiago Imobiliária, Lda. Complementar 

2.2.1.05. Lazer e Natureza - Turismo Náutico e Animação 
Turística 

Rotas do Sal – Actividades de animação ambiental e turismo da 
natureza, Lda Complementar 

2.2.1.06. Monte Alto - Empreendimento Turístico e Valorização 
do Património Arqueológico Joaquim Ramos da Silva Complementar 

2.2.1.07. Moura Encantada Hotel - Turismo Integrado Moura Encantada S.A. Complementar 

2.2.1.08. Centro de Treinos de Desportos Náuticos de Stª Clara C.M. de Odemira Complementar 

2.2.1.09. Valorização da Hospedaria Quinta do Barranco da 
Estrada, Lda Quinta do Barranco da Estrada Complementar 

2.2.1.10. Animação e qualificação das praias Troiaresort – Investimentos Turísticos, SA Âncora 

2.2.1.11. Recuperação de Monte Alentejano Valouro Turismo Caça e Pesca Complementar 

2.2.1.12. Parque Temático e Resort (nome em estudo) MCDC-Promoção Turística e Imobliária Lda  e CCTT-Promoção Âncora 
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PE. 2. . Competitividade e Diferenciação do Turismo 

Grau OP. 2.1. . Consolidação de um Turismo Sustentável e Integrado 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

Turística e Imobliária Lda 

2.2.1.13. Golf Mira Fundação Odemira Complementar 

2.2.1.14. Guarda Rios Fundação Odemira Complementar 

2.2.1.15. Hotel Fundação Odemira Complementar 

2.2.1.16. Herdade da Batalha - Turismo Integrado  António Xavier de Lima / Green Pine's Mountain - Investimentos e 
Exploração Turística, S.A. Âncora 

2.2.1.17. CostaTerra CostaTerra, Sociedade Imobiliária de Grândola, S.A. Âncora 

2.2.1.18. Odemira-BusinessHotel Residence Fundação Odemira Complementar 

2.2.1.19. ‘Amanduna’ Hotel Spa – Área de Desenvolvimento 
Turístico 3 (ADT 3) Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Âncora 

2.2.1.20. Campos de Golfe Nascente e Poente – Área de 
Desenvolvimento Turística 2 (ADT 2) Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Âncora 

2.2.1.21. Campo de Golfe – Área de Desenvolvimento Turística 3 
(ADT 3) Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Âncora 

2.2.1.22. Hotel Rural “Celeiro da Malha” Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Complementar 

2.2.1.23. Infra-estruturas Macro – Área de Desenvolvimento 
Turística 2 (ADT 2) Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Âncora 

2.2.1.24. Infra-estruturas Macro – Área de Desenvolvimento 
Turística 3 (ADT 3) Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Âncora 
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PE. 2. . Competitividade e Diferenciação do Turismo 

Grau OP. 2.1. . Consolidação de um Turismo Sustentável e Integrado 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

2.2.1.25. Matinha Eco Resort  Alfredo Rocha Moreira da Silva Complementar 

2.2.1.26. Herdade do Pinheirinho – centro desportivo Pelicano S.A./Feba Ferenbau Complementar 

2.2.1.27. HOTEL SUITE - MARINE 5 estrelas Congress Center Bel Habitat, sociedade técnica de habitação, S. A. Âncora 

2.2.1.28. EXPERIENCE CAMP de Santiago do Cacém Expecials, Lda – Avidaébela Complementar 

2.2.1.29. Rede  EcoExperience Green Bubble – Turismo Sustentável, SA Âncora 

2.2.1.30. EXPERIENCE CAMP da Comporta Quinta do Sossego – Sociedade Agrícola, Lda Complementar 
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PE. 2. Competitividade e Diferenciação do Turismo 

Grau OP. 2.2. . Dinamização de Rotas e Redes de (re)descoberta do Território e Promoção da Mobilidade 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

2.2.2.01. Percurso Pedestre Santiago do Cacém - Aljezur GR 11 Casas Brancas – Associação de Turismo de Qualidade 
do Litoral Alentejano e Costa Vicentina Âncora 

2.2.2.02. Rota das Tabernas C.M. de Grândola Âncora 

2.2.2.03. Rota do Estuário de Sado  S.I.I. - Soberana – Investimentos Imobiliários, SA; 
Imoareia - Investimentos Turísticos, SGPS, SA Âncora 

2.2.2.04. Cruzeiro do Sado ao Mira ADL – Associação Desenvolvimento Litoral Alentejano  Âncora 

2.2.2.05. Rotas Turísticas ADL – Associação Desenvolvimento Litoral Alentejano  Âncora 

2.2.2.06. Sistema de Mobilidade Turístico - Tour_LA  ADL – Associação Desenvolvimento Litoral Alentejano  Âncora 

2.2.2.07. Passeios da Natureza e Birdwatching Fundação Odemira Âncora 

2.2.2.08. Rede Turismo “NATURA” e Alojamento Turístico Fundação Odemira Âncora 

2.2.2.09. Rota das Fontes C.M. Santiago do Cacém Âncora 

2.2.2.10. Rede de Casas Rurais C.M. Santiago do Cacém Âncora 
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PE. 2. Competitividade e Diferenciação do Turismo 

Grau OP. 2.2. . Dinamização de Rotas e Redes de (re)descoberta do Território e Promoção da Mobilidade 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

2.2.2.11. Valor Sado: Rotas Com Vida - Rota dos arrozais - Rota dos Ofícios do Sado 
“Museu Vivo” - Rede de Ecopistas do Concelho de Alcácer do Sal C.M. de Alcácer do Sal 

Âncora 

2.2.2.12. Património Em Rede no Desenvolvimento Sustentável AMLA Âncora 

2.2.2.13. Rota do Peixe Fresco Sines Tecnopolo e C.M. de Sines Âncora 

2.2.2.14. Circuito Megalítico do Lousal C.M. de Grândola Âncora 

2.2.2.15. Rota Megalítica de Melides C.M. de Grândola Âncora 

2.2.2.16. Rota Romana C.M. de Grândola Âncora 

2.2.2.17. Promover a Gastronomia C.M. de Grândola Complementar 

2.2.2.18. Percursos Pedestres no Concelho de Grândola C.M. de Grândola Âncora 

2.2.2.19. Rota do Artesanato C.M. de Grândola Âncora 

2.2.2.20. Herdade do Pinheirinho - Plano de acessibilidades Pelicano S.A.  Complementar 

2.2.2.21. Projecto Circuito/Centro Equestre da Herdade da Comporta Herdade da Comporta, Actividades Agro Silvícolas e 
Turísticas S.A. Âncora 

2.2.2.22. Ciclovia Odeceixe - Tróia Alentejo Litoral (5 Municípios: Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira) Âncora 

2.2.2.23. Projecto Mercúrio - Promoção da Mobilidade C.M. de Grândola Âncora 
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P.E. 3. . Parcerias, Rede e Promoção 

Grau OP. 3.1. . Dinamização do Empreendedorismo e Qualificação do Potencial Humano 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

3.3.1.01. Formação turística C.M. de Odemira Complementar 

3.3.1.02. Centro de Formação Profissional de Gestão Participada 
no Alentejo Litoral (escola Hotelaria e Turismo) C.M. de Grândola Complementar 

3.3.1.03. Centro de Olaria de Melides C.M. de Grândola Complementar 

3.3.1.04. Sistema de Formação e Qualificação Profissional 
associado ao Tour_LA  

ADL – Associação Desenvolvimento Litoral 
Alentejano  Complementar 

3.3.1.05. Formação para o Turismo Sines Tecnopolo e C.M. de Sines Complementar 

3.3.1.06. Empreendedorismo para o Turismo Sines Tecnopolo e C.M. de Sines Âncora 

3.3.1.07. e-melides@ct CostaTerra, Sociedade Imobiliária de 
Grândola, S.A. Complementar 

3.3.1.08. AAE´s – Áreas de Acolhimento Empresarial; Alcácer do 
Sal; Torrão C.M. Alcácer do Sal e AERSET Complementar 

3.3.1.09. “Formar para o turismo: atitude, conhecimento e 
inovação” Sines Tecnopolo e C.M. de Sines Âncora 

3.3.1.10. Instrumento Financeiro de Apoio ao Empreendedorismo 
Alentejo Litoral (5 Municípios: Alcácer do 
Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e 
Odemira) Âncora 
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PE. 3. Parcerias, Rede e Promoção 

Grau 3.2. Governação, Marketing e Promoção Territorial 

Projectos PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina Promotor 

3.3.2.01. Sinalização turística  C.M. de Odemira Complementar 

3.3.2.02. Sinalética Litoral Alentejano ADL – Associação Desenvolvimento Litoral Alentejano  Complementar 

3.3.2.03. Portal Odemira QCA Engenharia - Consultores de Engenharia, Lda Complementar 

3.3.2.04. Odemira Expo Fundação Odemira Complementar 

3.3.2.05. Informação Turística Fundação Odemira Complementar 

3.3.2.06. Miróbriga Virtual C.M. Santiago do Cacém Complementar 

3.3.2.07. Plataforma Ecommerce do Artesanato C.M. Santiago do Cacém Complementar 

3.3.2.08. Plano de Sinalização C.M. Santiago do Cacém Complementar 

3.3.2.09. Programa Qualificação da Oferta de Alojamento e Restauração C.M. Santiago do Cacém Complementar 

3.3.2.10. Gestão, Coordenação e Execução da Estratégia de Eficiência Coletctiva AMLA Âncora 

3.3.2.11. Monitorização e Controle de Qualidade da EEC Sines Tecnopolo Complementar 

3.3.2.12. Azinhal Turismo Rural  Azinhal, Imóveis e Turismo Unipessoal lda  Complementar 

3.3.2.13. EXPERIENCE GUIDE de Santiago do Cacém Expecial, Lda – Avidaébela Complementar 

3.3.2.14. EXPERIENCE GUIDE de Alcácer do Sal Quinta do Sossego – Sociedade Agrícola, Lda Complementar 
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Projecto de Valorização da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES) Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.01 

O projecto em questão pretende actuar sobre o território incluído 

na RNES, e pertencente à propriedade da Herdade da Comporta. O 

conjunto de acções a desenvolver visa a revitalização e 

requalificação de diferentes locais e a criação de um conjunto de 

infra-estruturas de apoio à gestão da área e ao desenvolvimento 

sustentado do recreio de natureza e outras formas de fruição dos 

valores naturais presentes. Da área de intervenção fazem parte 

áreas à Reserva Ecológica Nacional e à Reserva Agrícola Nacional. 

Estamos ainda em território incluído no Sítio Estuário do Sado 

(Código PTCON0011 definido pela Rede Natura 2000, pelo que o 

presente projecto pretende implementar as orientações de gestão 

expressas por este documento. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 3.207.749€ 

Investimento Publico  

Fundação Herdade da Comporta 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 
C.M. de Alcácer do Sal, Instituto de 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB) 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Herdade da Comporta, Actividades 
Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Com base nos recursos existentes e na sustentabilidade dos seus usos pretende-se criar o Parque Ambiental da Comporta, que servirá de base de actuação sobre as principais 
unidades ecológicas da área: sapais, zonas intertidais (áreas sob o efeito das marés), salinas, açudes, entre outros. Descrevem-se em seguidas, os objectivos específicos 
estabelecidos: 1 – Ordenamento e requalificação do Açude e Lagoas da Carrasqueira e dos sapais e Lagoas do Matinho: através do aumento da capacidade de acolhimento para a 
avifauna aquática, através da gestão dos planos de água, da reconstituição das estruturas de vegetação natural, da criação de um observatório de aves e da avaliação dos usos e 
práticas agrícolas existentes; 2 – Restabelecimento das Salinas da Comporta: recuperação das salinas e sua manutenção como sistema produtivo de demonstração (Eco-Museu), 
gestão das salinas com vista à sua adequação à conservação da fauna e flora associadas; 3 – Recuperação dos Portos Palafíticos da Carrasqueira, da Comporta e das Adufas: 
reconstrução dos portos palafíticos, criação de percurso de barco entre os portos relacionado com as temáticas dos habitats de zonas húmidas, a pesca tradicional e a observação 
de avifauna e do património cultural; 4 – Criação do Centro de Interpretação da Natureza da Casa do Matinho: reconstrução da Casa do Matinho, de forma a dotá-la de infra-
estruturas que permitam acolher actividades de investigação no domínio da ecologia estuarina, de sapais, zonas húmidas, da flora e fauna e como observatório aves; 5 – 
Recuperação das comportas da vala real: recuperação do sistema de comportas que controla a circulação de águas entre a vala real e os canais de rega; 6 – Criação de uma rede de 
percursos de natureza: implementação de uma rede temática de percursos de natureza e educação ambiental, complementando percursos já existentes e criando outros associados 
às novas áreas de interesse: percursos pedonais, cicláveis, equestres ou fluviais associados às temáticas dos habitats de zonas húmidas, observação de avifauna, extracção de sal, 
etc.; 7 – Publicação e distribuição de documentação e colocação de sinalização e painéis informativos / interpretativos.Com estas acções pretende-se criar uma rede de estruturas 
de percursos e observatórios da natureza, com vista a concretizar uma rede de observação e fruição da região. 

Outro aspecto importante deste projecto tem a ver a gestão das áreas agrícolas e florestais existentes na área do Parque Ambiental a criar. Verifica-se a forte presença dos 
arrozais e algumas áreas de culturas agrícolas de regadio. No que se refere aos elementos do projecto, este terá como bases o Plano de Acção Territorial em desenvolvimento pela 
Herdade da Comporta, para a área da RNES, o Plano Estratégico de Intervenção Ambiental da Comporta e o Estudo de Planeamento da Rede Viária Divisional da Herdade da 
Comporta. Para cada um dos objectivos definidos serão desenvolvidos projectos específicos e de especialidades. A Herdade da Comporta possui cerca de 1076 ha de campos de 
cultivo de arroz e cerca de 180 ha de zonas húmidas, a maior parte delas incluídas na Reserva Natural do Estuário do Sado. Estas características físicas têm proporcionado o 
desenvolvimento de uma situação que tem tomado proporções de problema de saúde pública. A elevada propagação de mosquitos, devido ás condições físicas da Herdade e às 
alterações climáticas que se estão a observar (aquecimento global), tem provocado vários problemas às populações residentes e sazonal que frequentam a Herdade principalmente 
na época balnear. De realçar que estamos a falar de um insecto que pode ser portador de vírus de várias doenças, como a malária e o dengue. Desde 2000 que são realizados 
estudos entomológicos na área da Comporta, pela unidade de entomologia médica da Universidade Nova de Lisboa. A Herdade da Comporta, em conjunto com outros privados e os 
municípios de Alcacér do Sal e Grândola, está a implementar um Programa de Controlo Integrado de Mosquitos, que se iniciou em 2007 com o Estudo de Implementação, e se 
começou a concretizar em 2008, com a aplicação piloto na área da Herdade da Comporta. Em 2009 desenvolver-se-á a fase de aplicação em grandes extensões, englobando grande 
parte da Reserva Natural do Estuário do Sado, e será o primeiro programa de controlo de mosquitos com estas características realizado em Portugal. A aplicação é feita através de 
pulverização aérea e terrestre, de um produto biológico com a bactéria Bacilus turingiensis, que só ataca as larvas, permitindo actuar em ambiente terrestre. Trata-se de um 
procedimento com vantagens relativamente a tratamentos em ambiente aquático. Face ao exposto, considera-se que o projecto se enquadra nos vectores associados aos percursos 
do território: património natural e ambiental, através da conservação e gestão activa de espaços naturais e o património cultural, através da recuperação e reutilização do 
património histórico-cultural, e definidos pelo PROVERE. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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to
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úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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AcquaTerra - Valorização Agro-alimentar Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.02 

O projecto de AcquaTerra - Valorização Agro-
alimentar enquadra-se na estratégia PROVERE na 
vertente de valorização dos recursos endógenos. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.375.000€ 

Investimento Publico  

CostaTerra, Sociedade Imobiliária de 
Grândola, S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Assume-se como um projecto Agro-Ambiental de qualificação dos aquíferos da Ribeira da Aberta Nova (Melides, Grândola) por 
alteração das técnicas agrícolas e meios de produção/comercialização nas áreas de RAN da respectiva Várzea com eliminação/redução 
de nutrientes, fertilizantes e pesticidas e introdução de práticas certificadas de agricultura biológica com minimização do impacto 
socioeconómico nos grupos sociais afectados 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 
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Rede Natura 2000 – Medidas de Compensação Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.03 

O projecto Rede Natura 2000 – Medida Compensação surge 
no contexto da responsabilidade ambiental do respectivo 
promotor, surgindo em conclusão dos procedimentos de 
avaliação de incidências ambientais dos projectos das 
Áreas de Desenvolvimento Turístico 2 e 3, localizadas em 
território pertencente á Herdade da Comporta, foram 
impostas a adopção de um vasto conjunto de medidas de 
compensação e de monitorização ambiental, visando os 
habitats considerados prioritários pela Rede Natura 2000, 
e algumas das espécies que aí ocorrem. Assim, o presente 
projecto tem como objectivo a implementação das 
referidas medidas, de forma a garantir a coesão da Rede 
Natura 2000, mais propriamente do Sítio Comporta-Galé.: 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 180.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Herdade da Comporta 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 
C.M. de Alcácer do Sal, Instituto de 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB) 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Herdade da Comporta, Actividades 
Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
São elas as seguintes 1 – Implementação de uma área de compensação com 254 ha, a norte da ADT2, para intervenção direccionada à conservação de 

habitats;; 2 – Aplicação de medidas de conservação, de gestão integrada e monitorização direccionadas aos habitats prioritários *2150 (Dunas fixas 

descalcificadas eu-atlânticas) e *2250 (Dunas litorais com Juniperus spp), e ao habitat 2260 (Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia; 3 – 

Aplicação de medidas de conservação, de gestão integrada e monitorização para as espécies Armeria rouyana, Santolina impressa e Thymus capitellatus e 

extensíveis á espécie Thymus capitellatus; 4 – Execução de planos de plantação e exploração; 5 – Aplicação do programa de controlo de acessos às áreas 

naturais e florestais do Sítio Comporta –Galé; 6 – Aplicação de medidas de divulgação e educação ambiental; 7 – Transplante de espécimes de Santolina 

impressa para locais a seleccionar dentro da ADT 3 ou na sua envolvente; 8 – Aplicação do Plano Estratégico de Intervenção Ambiental da Herdade da 

Comporta, nomeadamente das suas propostas de intervenção, orientações técnicas do Programa Florestal (áreas de conservação florestal, áreas de 

produção florestal, defesa da floresta contra incêndios, ensaios de técnicas de gestão florestal, etc.) e do Programa de Gestão de Espaços Naturais 

(planos de gestão para os habitats naturais, programa para as espécies de flora classificada, laboratório/viveiro de espécies autóctones, programa de 

controlo e erradicação de exóticas e infestantes, etc.); Todas as acções acima descritas serão alvo de acompanhamento na sua implementação e 

monitorização. Será elaborada sinalização destinada á classificação e identificação dos principais valores naturais existentes na propriedade, serão 

demarcadas fisicamente as áreas classificadas, serão elaborados relatórios sobre os processos de monitorização. 

Face ao exposto, considera-se que o projecto se num dos vectores associados aos percursos do território: património natural e ambiental, através da 

conservação e gestão activa de espaços naturais. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
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ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Recuperação e Valorização das Lagoas Formosa e Travessa (Turfeiras) e Sistema Dunar associado Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.04 
O Projecto de Recuperação e Valorização das Lagoas Formosa e 
Travessa e Sistema Dunar associado pretende agregar a 
temática do mundo rural, tão presente na área de intervenção 
do mesmo, com as questões ambientais e de desenvolvimento 
sustentável. O projecto prevê a execução de intervenções 
estruturais para a conservação de habitats naturais e espécies 
classificadas. As lagoas em questão são exemplos de turfeiras 
sublitorais que se desenvolveram nas bacias de antigas lagoas. 
Estas turfeiras formaram-se pela acumulação de material 
vegetal em decomposição, resultando na formação de habitats 
com abundância de água. Estão inseridas na Reserva Ecológica 
Nacional (REN) e na Reserva Agrícola Nacional (RAN). 
Constituem habitats classificados pelo Rede Natura 2000 
(Habitats 7140), localizando-se no Sítio Comporta-Galé (Código 
PTCON0034). O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 atribui a 
estes habitats um elevado interesse para a conservação, pelo 
que o presente projecto pretende implementar as orientações 
de gestão expressas por este documento. Estas orientações 
serão também aplicadas no sistema dunar entre a Praia do 
Carvalhal e a Praia do Pego, adjacente às Lagoas. O presente 
projecto pretende também intervir nestes habitats naturais 
classificados como prioritários pelo mesmo instrumento, e 
ordenar a circulação de veículos de pessoas nas dunas, 
proceder à sua reabilitação e desenvolver acções de 
replantação das mesmas. Os terrenos inseridos nas lagoas 
encontram-se estruturados por parcelas agrícolas de 
pequenas dimensões, arrendadas pela proprietária (HdC), 
através de contratos de arrendamento rural. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.285.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Herdade da Comporta 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 
C.M. de Grândola, Instituto de 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB) 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Herdade da Comporta, Actividades 
Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Os principais objectivos visam a reabilitação dos processos ecológicos e da biodiversidade inerentes às turfeiras e o respeito e valorização da identidade cultural da 
população, através da implementação de acções que estimulem as actividades agrícolas tradicionais e a sua viabilização económica. Enumeram-se a seguir os 
principais objectivos e acções a eles associadas: 1 – Ordenar parcelas com fins agrícolas e parcelas a naturalizar; 2 – Assegurar o restabelecimento do equilíbrio 
hidrológico das áreas a naturalizar, através da eliminação de mecanismos de drenagem superficial, através da limpeza de valas de circulação de água, do 
condicionamento e monotorização de captações de água; 3 – Definição de percursos de circulação de veículos agrícolas, percursos pedonais e cicláveis, e instalação 
de portões e vedações de protecção; 4 – Realizar acções de erradicação de espécies vegetais não indígenas invasoras, e promover a reflorestação das áreas a 
naturalizar com espécies autóctones; 5 – Promover a protecção das Lagoas Travessa e Formosa através da realização de acções de educação ambiental que 
demonstrem a importância destes locais para a regulação do ciclo da água, para a formação do solo e o seu papel nas alterações climáticas, salientando o seu 
importante papel na fixação de carbono no solo; 6 – Criação de áreas de interpretação da natureza, integradas num percurso de educação ambiental relacionado com 
habitats de zonas húmidas, culturas agrícolas de regadio e avifauna; 7 – Implementação das técnicas culturais da Agricultura Biológica como principais métodos de 
cultura, estabelecendo-se limites para a utilização de fertilizantes e fitófarmacos e proibindo-se a mistura de areias nos solos agrícolas (técnica actualmente 
utilizada para elevar a cota dos terrenos agrícolas, impedindo a subida do nível da água e para melhorar as aptidões agrícolas dos solos); 8 – Criação de um Manual 
de Práticas Agrícolas e realização de acções de divulgação e formação junto dos agricultores, com vista à futura certificação da batata-doce, a cultura com mais 
tradição nas Lagoas Formosa e Travessa; 9 – Eliminação da pecuária nos solos das lagoas, como medida contra a contaminação do solo e aquíferos, e como medida de 
combate à propagação de mosquitos e que tem tomado as proporções de um problema de saúde pública; 10 – Implementação de medidas que disciplinam a circulação 
de pessoas e veículos sobre o sistema dunar, através da colocação de vedações; 11 – Definição de um percurso pedonal e ciclável, através de passadiço em madeira, 
entre as Praias do Carvalhal e do Pego; 12 – Desenvolvimento de acções de replantação de dunas e de erradicação de espécies invasoras (chorão e acácias); 13 – 
Publicação e distribuição de documentação e colocação de sinalização e painéis informativos / interpretativos, tanto na área das Lagoas como no percurso entre as 
praias. 

No que se refere aos elementos do projecto, este será composto pelos seguintes elementos: a) Peças Desenhadas: a1) Planta de Caracterização da Situação Existente 
(Descrição do uso actual de solo, Identificação de parcelas e Identificação de construções existentes);     a2) Plano Geral de Intervenção (Identificação de 
construções a manter e respectivos usos e áreas de construção, Identificação de funcionalidades a atribuir às áreas a naturalizar, por exemplo através da criação de 
áreas de interpretação da Natureza, Definição de percursos); a3) Projectos de Execução de Arquitectura Paisagista e  Arquitectura; b) Peças Escritas: b1) Memória 
Descritiva e Justificativa; b2) Disposições Regulamentares de Uso do Solo. Face ao exposto, considera-se que o projecto se enquadra nos vectores associados aos 
percursos do território: património natural e ambiental, através da conservação e gestão activa de espaços naturais e o património cultural, através da recuperação 
e reutilização do património histórico-cultural, e definidos pelo PROVERE 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 



 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”  76 

Centro de Valorização da Paisagem Rural Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.05 
A proposta estratégica “Centro de Valorização da 
Paisagem Rural” pretende ser uma intervenção de 
desenvolvimento integrado para as nove freguesias do 
espaço territorial interior do concelho de Odemira, a 
saber: Pereiras Gare; Saboia; Stª Clara-a-Velha; 
Luzianes Gare; Relíquias; S. Martinho das Amoreiras; 
Colos; Vale Santiago; Bicos. 

Objectivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento 
integrado e sustentável do espaço interior do concelho 
de Odemira; 

Objectivos Especificos: Constituir um espaço físico de 
apoio técnico e administrativo para as comunidades do 
interior do território concelho de Odemira; Disseminar 
e aprofundar a rede “RECIPROCO” – Relações de 
Cidadania entre Produtores e Consumidores; Constituir 
um espaço físico para o desenvolvimento de 
actividades específicas fundamentais para a efectiva 
implementação da proposta estratégica Centro de 
Valorização da Paisagem Rural; Recuperar/reabilitar 
um espaço abandonado e colocá-lo ao serviço das 
comunidades rurais do interior do concelho de 
Odemira; Implementar actividades económicas 
emergentes que possam constituir-se como exemplos e 
oportunidades para o território 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 370.000€ 

Investimento Publico 15% 

TAIPA – Organização Cooperativa para o 
Desenvolvimento Integrado do Concelho 

de Odemira, CRL 

Investimento Privado 85% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 

C.M. de Odemira; Vasco da Gama – 
Centro de Estudos e 
Desenvolvimento do Instituto 
Politécnico de Beja 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Tercud – Centro de Estudos de 
Território, Cultura e 
Desenvolvimento 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 

Associação de Criadores da Raça 
Caprina Charnequeira; Associação de 
Apicultores do Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina; Associação de 
Criadores do Porco Alentejano; 
Associação Colher para Semear 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 7 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Componentes/Acções do Projecto: 

Acção 1)  Pretende-se a criação de um espaço de informação à comunidade e de extensão rural aos agricultores centrado sobre as actividades da Taipa e sobre a 
disponibilidade de informações dos diferentes organismos e serviços desconcentrados e descentralizados do estado, nomeadamente: informação e descentralização 
pontual de serviços relacionados com os perímetros de rega da Corte Brique e Mira (Corte Sevilha) de responsabilidade da Associação de Beneficiários do Mira; 
informação e descentralização pontual de serviços do ministério da agricultura de responsabilidade da Zona Agrária de Odemira; afixação e divulgação de informação 
municipal de responsabilidade da Câmara Municipal de Odemira; espaço aberto aos diferentes organismos para a realização de sessões de esclarecimento com a 
comunidade, sobre as mais diferentes temáticas. Trata-se, portanto, de um espaço aberto à informação para as comunidades do interior do concelho de Odemira 
com características pró-activas no sentido em que este não será apenas um “depósito” de informação mas sim um difusor de informação pela globalidade do interior. 

(Acção 2) Realização de sessões de formação e qualificação profissional destas comunidades do interior do concelho de Odemira sejam elas de responsabilidade da 
Taipa sejam de responsabilidade de outras entidades. Tendo em conta as conhecidas dificuldades de deslocação das comunidades para os locais/centros onde a 
formação ocorre este era (é) um factor de exclusão muito forte, que, por ser colmatado, representará um forte contributo para a melhoria da qualidade de vida 
destas comunidades, apostando nas pessoas. 

(Acção 3) Numa exploração agrícola confinante com a escola em questão, a Taipa pretende implementar serviços de experimentação/demonstração e melhoria 
genética em flora e fauna autóctones, mais precisamente na seguinte fauna e flora: Um centro de melhoria genética da raça Caprina Charnequeira através da 
testagem e classificação de bodes desta raça; Um centro de salvaguarda da raça Bovina Garvonesa (um dos últimos núcleos desta raça está actualmente na “Herdade 
da Abobada” no concelho de Serpa) com o intuito de futura reintrodução no seu solar de origem, a zona da serra do interior de Odemira; Um espaço de 
experimentação e melhoria da apicultura local, mas com funções maioritariamente demonstrativas das boas práticas aos apicultores; Centro de recuperação, 
melhoria e propagação de variedades locais de árvores fruto e hortícolas. Este espaço pretende, como ponto de honra, a promoção da biodiversidade e o uso 
sustentável do espaço não recuperando por recuperar, mas sim, recuperando para melhorar o território dos pontos de vista económico, social e ambiental. 

(Acção 4) A mesma exploração agrícola funcionará como polo pedagógico ambiental rural, essencialmente em três vertentes: “Quinta Pedagógica” como conceito de 
espaço de visita educativa para escolas e outras comunidades especificas mas nunca numa perspectiva museulógica; “Centro de férias educativas” quer do ponto de 
vista estrito do lazer e da promoção de hábitos saudáveis de vida (colónias de férias) quer do ponto de vista científico (estágios e outros trabalhos de investigação); 
“Centro de sustentabilidade ambiental” numa perspectiva científica e demonstrativa de todas as actividades produtivas e experimentais do centro devem ser em 
modo de produção sustentável (biológicas, protecção integrada, etc…).  

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
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Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Museu da Liberdade Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.06 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 3.000.000€ 

Investimento Publico 85% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado 15% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos  

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Associação 25 de Abril Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Este projecto visa criar um museu que evoque a caminhada rumo ao 25 de Abril e à democracia. Paralelamente prevê-se a 
criação de um parque temático relativo ao 25 de Abril. 

Grândola é o local de eleição para um projecto deste tipo, o Museu da Liberdade evocará o caminho rumo à liberdade e à 
democracia e o Parque Temático destinado a um público de todas as idades, fará a pedagogia, o exercício e a memória do 
Movimento do 25 de Abril através dos seus símbolos principais. 

Tem ligação com outros projectos e, em particular, com o Observatório Mundial da Canção de Protesto, contribuindo para a 
linha do turismo político e consolidando nesta perspectiva mais uma oferta do novo pólo turístico. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
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 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Património Cultural 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos privados desenvolvidos no sector cultural e afins, no concelho de 
Grândola e concelhos de proximidade 
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Miradouro Sra Penha Observatório de Aves e Astronomia Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.07 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 40.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se a criação de um local privilegiado para a educação e informação ambiental e que incremente o desenvolvimento 

de um conjunto de campanhas informativas e acções de sensibilização destinadas à população em geral ou, particularmente à 

comunidade escolar, promovendo a participação pública numa estratégia global de conservação da natureza e defesa do 

ambiente. Neste sentido o projecto visa a construção de  um miradouro com vocação para a observação de aves e de 

astronomia 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos privados desenvolvidos no turismo de natureza e conhecimento no 
concelho de Grândola e concelhos de proximidade 
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Observatório Mundial da Canção de Protesto Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.08 

Este projecto parte de “Grândola Vila Morena” e 

da obra de José Afonso para criar um centro de 

investigação e divulgação da Canção de Protesto 

nas suas diferentes vertentes. Prevê-se um 

funcionamento em “rede física” dentro do 

concelho de Grândola e em “rede de 

comunicação” com outros concelhos de Portugal 

e outros Países. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.500.000€ 

Investimento Publico 85 % 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado 15 % 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Associação José Afonso Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se que o Observatório cumpra as funções que competem a uma organização museológica, tais como adquirir, estudar, 

conservar e divulgar o património associado à música, com especial atenção para a canção de protesto, tende uma vocação 

nacional e internacional, bem como pluridisciplinar e em que os objectos ou as colecções estejam integradas no seu contexto 

histórico e cultural. 

Visa abordar diferentes disciplinas, como a musicologia, a etnomusicologia, a história a politologia, a arte, o cinema, a 

fotografia, a gravura, a literatura e outras que possam concorrer para uma mais completa identificação dos diferentes 

conteúdos que a temática apresenta. 

Na linha do turismo politico e do turismo da descoberta económica, estamos perante um produto inovador para o pólo turístico 

e que cruza de forma natural e ao mesmo tempo ambiciosa as vertentes nacionais e internacionais da história da Canção de 

Protesto. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Capacitação Institucional 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado na prioridade PROVERE de Valorização do património cultural 
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Porto de Barco e Observação Ambiental Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.09 

A visão estratégica do presente projecto é a convicção 

de que: (i) A implementação de uma estratégia 

integrada de turismo na região deve ser alicerçada em 

princípios de complementaridade, numa perspectiva 

de Rede Regional; (ii) A oferta turística deve traduzir 

a visão global da região dirigindo o produto turístico 

de base para o Estuário do Sado e sua Envolvente 

Natural. Nesta perspectiva, o turismo na e à volta da 

água deverá constituir um dos principais produtos 

promocionais da região, ainda que, âncorado em 

equipamentos e atracções, na margem terrestre; (iii) 

Estrategicamente, a região deverá apostar na 

dinamização do recreio náutico, a partir do conjunto 

de pequenas e médias infra-estruturas de apoio à 

actividade piscatória. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 150.000€ 

Investimento Publico  

AFLOPS – Associação de Produtores 
Florestais 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Montalvo Construção e Habitação 
CRL Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Estratégia Futura 

Objectivos: Dotar o Estuário do Sado de uma rede de oferta para o desenvolvimento de actividades de recreio náutico, 

ancorada nas pequenas e médias infra-estruturas de apoio à actividade piscatória; Fomentar infra-estruturas e meios que 

permitam promover as actividades de animação que se destinem à ocupação dos tempos livres dos visitantes e que contribuam 

para a divulgação do património natural e cultural, bem como para a qualificação e diversificação da oferta turística; 

Contribuir para a preservação, recuperação e valorização dos elementos do património construído característicos da região; 

Contribuir de uma maneira geral para o desenvolvimento sustentável da região; Contribuir para justificar e pagar a 

conservação de sítios com atracção para os turistas. 

Plano de Acção: Criar/requalificar a rede de oferta turística a partir dos Portos Palafitas existentes e potenciais com maior 

expressão e memória na região, designadamente o Porto palafita da Herdade de Montalvo – PORTO DE BARCO e associar a este 

elemento âncora uma estrutura de apoio e de animação ambiental - PÓLO DE OBSERVAÇÃO AMBIENTAL DE MONTALVO. 

Área Geográfica de Intervenção: As acções propostas localizam-se no espaço contíguo à Paleoduna de Montalvo, propriedade da 

Montalvo CRL, com localização no Distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal e integra pela posição geográfica que ocupa 

no território, um conjunto de estatutos legais que no seu conjunto, constituem a rede básica de áreas naturais ou semi-

naturais cuja protecção deve ser assegurada de modo a manter a diversidade e a riqueza do património natural da região.  

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Valorização Ambiental da Produção Agrícola no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina e dentro do Perímetro de Rega do Mira Grau Âncora 

Código do Projecto   

1.1.1.10 

O projecto “ Valorização Ambiental da Produção 

Agrícola no Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina e dentro do 

Perímetro de Rega do Mira” visa a criação  

Criação de um conjunto de normas e valores 

associados a boas práticas agrícolas e 

ambientais, traduzíveis num código de conduta 

e procedimentos perceptíveis, e geradores de 

mais valias objectivas para todos os actores 

económicos envolvidos. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.520.000€ 

Investimento Publico 100% 

PNSACV - Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina e AHSA- 

Associação de Horticultores do Sudoeste 
Alentejano 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Fundação Odemira Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Associação de Beneficiários do Mira Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Componentes do Projecto: 

• Criação do Código de Conduta 

• Estrutura técnico- administrativa 

• Marketing e Acção Comercial 

• Análise e Avaliação 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental / Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados do território PROVERE Alentejo Litoral e Costa 
Vicentina 
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Valorização das Estações Arqueológicas de Sines Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.11 

Pretende-se a valorização e requalificação do 

importante legado patrimonial em Sines, as 

estações arqueológicas de Sines. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 38.000€ 

Investimento Publico 100% 

ICNB, IP e C.M. Sines 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas PNSACV, DGAC-Sul Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Componentes do projecto: 

• Conservação, Informação e Divulgação; 

• Conservação: das estações arqueológicas do município de Sines;  

• Através da vedação dos locais a descoberto e ordenamento do acesso com vedações e balizas;  

• Informação das escavações nas estações arqueológicas; 

• Produção de informação escrita, fotográfica e audiovisual; 

• Divulgação da Informação. das escavações nas estações arqueológicas; 

• Divulgação pela edição em canais online da Internet, de texto, escrito, fotos e vídeo ( clip de 2 min, e em suportes 
informativos, em madeira, no local. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental / Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado na prioridade PROVERE de Valorização do património 
arquitectónico 
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Projecto EcoMuseu do Mira Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.12 

Projecto de promoção do Mira nas componentes 

de visitação, valorização e divulgação. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 300.000€ 

Investimento Publico 100% 

ICNB, IP 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos . 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas PNSACV, DGAC-Sul Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Componentes do projecto relativas à Conservação, Gestão, Empreendorismo, Visitação, Divulgação: 

• Conservação: dos recursos ambientais, praticas de agricultura tradicionais, espécies tradicionais de flora para cultivo e 

produção; 

• Gestão em rede de  lavradores locais para praticar agricultura tradicional diversificada e de artesãos locais., para 

apresentar um produto diversificado, mas integrado dos recursos endogenos do local ( tascas –restauração, moinho de 

moagem eólico, produtos locais produzidos podendo o visitante assistir a fases de produção; 

• Empreendorismo: apoio “à conversão” de equipamentos susceptiveis de integrarem a visitação; 

• Visitação: adaptação de edifício existente,  para recepção e pernoita de visitantes; 

• Recuperação de cais de acesso a barcos no rio Mira, para apoio à visitação de barco; 

• Organização integrada  em rede dos recursos e serviços de apoio à visitação; 

• Divulgação de serviços locais de apoio à visitação; 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
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to
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental / Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado na prioridade PROVERE de Valorização do património natural 
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Centro de Interpretação e Visitação do Forte da Ilha do Pessegueiro Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.13 

A presente proposta incide sobre o tema “Viver o 

Forte”, procurando-se criar uma vivência de todo o 

conjunto do Forte da Ilha do pessegueiro. Pode o 

mesmo entender-se como um volume totalmente 

encerrado em si, cuja “descoberta” do seu interior 

será a sua principal “magia”, que funcionará como 

elemento surpresa ao visitante que por ali passe. 

Neste contexto, propõe-se a criação de um “Centro de 

Interpretação e Visitação”, no qual se inclui o 

seguinte programa base: 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 667.200€ 

Investimento Publico 100 % 

ICNB, IP e C.M. Sines 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas PNSACV, DGAC-Sul Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
• Volume A – Contempla a criação de uma “Casa de Chá ou pequeno Serviço de Restauração” -  Edifício de arquitectura contemporânea, 

integrado nos elementos estruturais existentes, de onde se destaca o seu volume principal, dissolvendo-se na estrutura do Forte e que ao 
mesmo tempo, prime pela simplicidade e harmonia. Deste modo julgam-se criadas as condições para um espaço agradável, funcional, cujo 
impacte visual se quer minimizado. Relativamente à tipologia e métodos construtivos, serão definido posteriormente em fase de projecto.   

• Volume B – Contempla a criação de áreas destinadas ao Artesanato e Afins, distribuídas por pequenos pólos de venda – edifícios modulares 
(cúbicos) interligados entre si, de estrutura leve – (madeira e ferro) e que possam ao mesmo tempo, ter uma utilização mutante, (com 
pequenas exposições temáticas) ao longo do ano. 

• Volume C – Contempla a criação de um espaço destinado a um Núcleo Museológico – direccionado fundamentalmente para a exposição de 
espólio arqueológico encontrado na região do litoral alentejano, prevendo-se ainda a exposição de várias peças, quase todas elas de 
pequena dimensão, e cobrindo diversos períodos arqueológicos. O referido Núcleo Museológico inclui: uma pequena recepção, duas salas 
de exposição, uma loja, um pequeno auditório ou sala polivalente com acesso à Internet; instalações sanitárias; bar/cafetaria, locais 
animação, arrumos e um centro de documentação e reservas visitáveis (destinado a arquivo histórico, bibliográfico e arqueológico da Ilha 
do Pessegueiro); uma pequena zona privada – Gabinete técnico, sala de reuniões, armazém de espólio, infra-estruturas (quadro eléctrico, 
gerador, etc.) c/ Instalações Sanitárias e vestiário.  

Projectos Complementares: 

• Criação de um Pórtico de Entrada – Zona de chamada, onde seja possível recriar a imponência dos outros tempos, assim como “definir se 
possível” uma zona de bilheteira (portaria), cujas receitas reverterão para o ICNB e CMSines. Pretende-se também criar um conjunto de 
percursos pedestres, com vista a tirar partido da beleza natural do local. 

• Tratamento e arranjo dos espaços exteriores – Devido à importância do edifício na paisagem envolvente, considera-se importante 
direccionar uma especial atenção não só para o tratamento do pavimento no interior do forte como também no arranjo dos espaços 
envolventes ao mesmo.  

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado na prioridade PROVERE de Valorização do património histórico – 
cultural e relacionado com as estações arqueológicas de Sines 
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Requalificação da Zona envolvente ao Espelho de Agua da Albufeira de Santa Clara Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.14 

O projecto “ Requalificação da Zona envolvente ao 

Espelho de Agua da Albufeira de Santa Clara” decorre 

de uma necessidade detectada pela ADL de planear 

uma intervenção estruturante num recurso do 

concelho de Odemira – Albufeira de Santa Clara. 

Assiste-se a uma dinâmica de investimentos turísticos 

na sua envolvente que podem funcionar como alavanca 

para o desenvolvimento da faixa interior do concelho 

de Odemira. Como tal, as intervenções a ocorrer neste 

espaço devem ser estruturadas de acordo com o POA 

(Plano de Ordenamento Albufeira de Santa Clara) e 

terem a capacidade de envolverem as entidades locais 

e regionais (Município de Odemira, Associação de 

Beneficiários do Mira, CCDRA), as entidades privadas 

de âmbito turístico e a população local que poderá 

beneficiar deste recurso. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 720.730€ 

Investimento Publico  

ADL – Associação Desenvolvimento 
Litoral Alentejano 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Odemira, CCDRA, INAG Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Esdime, ABMira, Outros Empresários 
com Projectos turísticos Acções Colectivas  Candidatura      

Outras outras entidades Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 6 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Desta forma, o projecto contempla três fases: 

• Planeamento dos projectos de pormenorização do POA (Núcleos 1,2 e 3) para a intervenção paisagística e qualificação turística da zona 
envolvente à Albufeira de Santa Clara; 

• Execução dos investimentos nas infra-estruturas de apoio – centro náutico e unidade de restauração (Núcleos 1 e 2); 

• Dinamização e Organização de programas de actividades náuticas de recreio e lazer associadas ao plano de água. 

O projecto tem como objectivos dotar a zona envolvente da albufeira de equipamentos adequados ao seu usufruto de acordo com as regras do 
POA. Estes investimentos de requalificação vêm permitir a qualificação territorial, tratando-se de uma intervenção estruturante para articular 
com as actividades turísticas em implementação. 

O projecto permite ainda, a valorização da faixa interior do concelho de Odemira, assegurando a especificidade da freguesia de Santa Clara 
baseada no recurso água, assim como, as aldeias interiores que se encontram na sua envolvência. 

Pretende-se estruturar a intervenção, numa perspectiva de multifuncionalidade da Albufeira, de modo a assegurar a manutenção das 
características naturais e ambientais do recurso água e a exploração/valorização das suas potencialidades para o turismo, recreio e lazer, 
permitindo uma gestão integrada com a conciliação dos diferentes usos. Daí a necessidade de desencadear um processo participativo em 
parceira, para assegurar os pressupostos de envolvimento da comunidade, utilizadores directos e indirectos da albufeira no processo de gestão 
e de cumprimento das regras do POA, na intervenção futura.  

A execução dos investimentos ao nível do centro náutico e da unidade de restauração tornam-se fundamentais para dinamizar a vocação 
turística da albufeira, em que a ADL se propõe organizar programas ligados aos desportos náuticos em articulação com as estruturas de apoio 
para acolhimento de grupos turistas/visitantes. Estes programas serão dinamizados pelo CITAL (Centro de Iniciativas Turísticas do Alentejo 
Litoral), com uma forte complementaridade com os projectos de cooperação existentes e a desenvolver no âmbito do PRODER (Sub-programa 
3). 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Quinta da Natureza / Centro Experimental da Fataca Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.15 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 396.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100 % 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Odemira, Instituto Nacional 
de Recursos Biológicos (INRB) Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 

Associação de Horticultores do 
Sudoeste Alentejano (AHSA), 
Associação de Beneficiários do Mira 
(ABM), Associação Criadores 
Limousine (ACL), Escola Profissional 
de Odemira (EPO) 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 7 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
O projecto “ Quinta da Natureza / Centro Experimental da Fataca” tem as seguintes componentes : 

• Promoção de visitas com divulgação /conhecimento de praticas amigas do ambiente e agricultura; 

• Familiarização com produtos integrantes de oferta turística com valor acrescentado como os “ pequenos frutos locais” e a produção 
amiga do ambiente de legumes e outras verdes que se consumam maioritariamente no cabaz de alimentação de Odemira; 

• Visitas guiadas à Quinta da Natureza/Centro Experimental; 

• Criação e adaptação de casa para alojamento de turistas com este interesse especifico (S.I.T.); 

• Edição de material / documentação técnica. 

 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Fabrica de doce de tomate Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.16 

Numa vertente de valorização dos produtos 

endógenos, promovendo, nomeadamente a 

respectiva valorização económico constitui o 

cerne do projecto “Fábrica de doce de tomate” 

no contexto do PROVERE Alentejo Litoral e 

Costa Vicentina. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 35.000€ 

Investimento Publico  

Alensado CRL 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Sendo a Alensado uma organização de produtores de tomate faz todo o sentindo desenvolver mais esta actividade, de realçar 

que este doce é típico desta zona sendo feito artesanalmente por muitas famílias. Os objectivos passam por criar uma mais 

valia para a zona assim como a criação de postos de trabalho. 

Este projecto passará por uma análise da sustentabilidade do mesmo e havendo condições para avançar passará pela criação de 

um espaço equipado com o equipamento necessário para desenvolver a actividade com todas as condições atendendo a 

legislação em vigor e à contratação na zona de pessoas habilitadas para este tipo de trabalho. 

 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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RECUPERAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS EM ESPAÇO RURAL: ALVALADE E CERCAL Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.17 

O desenvolvimento do turismo cultural no 
concelho de Santiago do Cacém e a partilha dos 
resultados dele decorrentes implicam a 
introdução dos centros históricos existentes nas 
freguesias, nomeadamente em duas das 
freguesias rurais mais populosas do Concelho, 
numa rede de lugares históricos a partir da sede 
de Concelho, contribuindo simultaneamente 
para o desenvolvimento rural. Para tal há que 
proceder à recuperação daqueles centros 
históricos. Nesse sentido, é necessária a criação 
de duas estruturas especificas que possam 
preparar o trabalho da referida recuperação. 
Assim, o projecto que se apresenta é dividido 
em duas fases: 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.150.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Juntas de Freguesia de Alvalade e 
Cercal Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

1ª fase - Criação de dois gabinetes técnicos locais que preparem o trabalho de recuperação com a constituição de duas 
equipas, compostas por cinco técnicos cada uma, para a elaboração do Plano de Pormenor de cada um dos aglomerados. 

2ª fase - Execução da recuperação. 

 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização do Património Cultural 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado na prioridade PROVERE de Valorização do património histórico – 
cultural 
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RECUPERAÇÃO DE ALDEIAS Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.18 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 4.050.000€ 

Investimento Publico 100 % 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 

Juntas de Freguesia de Abela, 
Ermidas, S. Bartolomeu, São 
Domingos, S. Francisco, Santa Cruz e 
Vale de Água 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 8 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
A qualificação dos aglomerados urbanos em espaço rural contribui decisivamente para a dinamização de actividades 

económicas, nomeadamente ao nível da criação de oferta turística secundária. 

Para isso, este projecto pretende, simultaneamente, intervir na melhoria das infra-estruturas existentes e no espaço público, 

bem como dinamizar os particulares para a recuperação do edificado. 

Pretende-se, portanto, recuperar as sedes de freguesia do concelho, através do apoio em projecto, incentivos fiscais, oferta 

de materiais de construção, por um lado, e, por outro, dinamizar os artesãos locais, a produção, promoção e venda de 

produtos agrícolas locais, bem como apoiar as iniciativas de oferta turística secundária em espaço rural. 

 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado na prioridade PROVERE de Valorização do património histórico – 
cultural 
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Valorização da Temática Pesca Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.19 

O presente projecto visa revitalização das 

questões relativas à temática da actividade da 

pesca, sustentabilidade dos recursos e 

valorização do pescado do Litoral Alentejano, 

importante recurso endógeno oriundo do “mar”, 

distintivo desta região. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.500.000€ 

Investimento Publico  

Associação de Armadores de Pesca 
Artesanal e do Cerco do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina e C.M. de 
Sines 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. Odemira, IPIMAR Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Sines Tecnopolo Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 5 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Este conta com várias fases: 

I) Elaboração duma monografia na qual conste um levantamento exaustivo do sector, do meio ambiente, das práticas de pesca, 

da tipologia de embarcação, do público-alvo, poluição do meio marinho, e principalmente o levantamento das condições dos 

pesqueiros. Nesta parte a monografia servirá para identificar pesqueiros com necessidade de paragem biológica e, se for caso 

disso, de repovoamento do mesmo. [pretende-se que este estudo seja complementado com a monitorização das águas do mar] 

II) Aprovisionamento das embarcações de pesca com equipamentos adequados à melhoria da qualidade do pescado; 

III) Criação duma pequena infra-estrutura para congelação, refrigeração, filetagem e venda ao público [incluindo 

abastecimento da restauração e dos equipamentos turísticos da região]; 

IV) Apresentação e divulgação da marca da sardinha do sudoeste alentejano [com a criação de latas de conserva]; 

V) Criar uma rede de ecoturismo na qual se permita ao visitante ter contacto com a realidade da pesca acompanhando todo o 

percurso da faina da pesca [cerco e artesanal]. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Energias Alternativas Parque Eólico Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.20 

A exploração de energias alternativas têm-se 

tornado, à medida que se verificam os danos 

causados sobre o ambiente devido à exploração 

de combustíveis fósseis, uma exigência global. 

Neste contexto, o projecto “Energias 

Alternativas Parque Eólico” responde a este 

importante desafio ambiental. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 3.0000.000€ 

Investimento Publico  

Quatro Ventos Energia Eléctrica, 
Unipessoal, Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. Santiago do Cacém Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Instalação de 12 Torres eólicas com capacidade total de 24 MVA, este investimento de âmbito nacional com o objectivo de 

contribuir para contrariar a dependência das energias a partir de fontes fósseis. O Grupo Valouro detém experiência nesta área 

com parques já instaldos em território nacional e projectos em curso na Europa do Leste. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Melides, Terra Nova Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.21 

Melides é uma freguesia do concelho de 

Grândola de baixa densidade. Melides Terra 

Nova é um projecto de requalificação urbana 

desenvolvido por uma entidade do sector 

turístico de natureza privada, revelando por 

parte das entidades actuantes no território 

PROVERE da importância e responsabilidade da 

valorização e desenvolvimento do território de 

inserção. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.250.000€ 

Investimento Publico  

CostaTerra, Sociedade Imobiliária de 
Grândola, S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos  

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Melides, Terra Nova é assim, um projecto de Requalificação do Centro Urbano da vila de Melides compreendendo: 

• Criação e tratamento de espaços verdes; 

• Mobiliário urbano; 

• Iluminação pública; 

• Recuperação de edifícios degradados; 

• Adaptação de edifícios e redes de infra-estruturas a tecnologias sustentáveis; 

• Acessibilidades. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Equipamentos de Coesão Local 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Rede Natura 2000 CostaTerra Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.22 

O presente projecto visa responder à 

responsabilidade ambiental os operadores 

turístico do território PROVERE assumem, neste 

caso específico, a CostaTerra. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 3.077.000€ 

Investimento Publico  

CostaTerra, Sociedade Imobiliária de 
Grândola, S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto assenta nos seguintes pressupostos: 

 

1. Concretização das Medidas de Compensação a implementar em área da Herdade da CostaTerra integrante do Sítio PTCON 

0034 Comporta Galé da Rede Natura 2000, previstas na Declaração de Impacte Ambiental do Loteamento da CostaTerra. 

2. O projecto abrangerá a área de 80 ha e contempla os seguintes programas: a. Plano de Gestão de Zimbrais; b. Plano de 

Gestão dos Pinhais sobre Dunas Litorais; c. Programa para espécies de flora classificada; d. Laboratório / viveiro de plantas 

autóctones; e. Programa de controlo e erradicação de plantas exóticas e infestantes; f. Protocolo metodológico para 

monitorização biológica 

3. O projecto será complementado com a requalificação da rede divisional na área em estudo visando estritamente objectivos 

de gestão e prevenção e controle de incêndios. 

4. O projecto foi já iniciado tendo sido efectuadas acções de monitorização biológica e transplantações de santolina impressa 

e juniperus navicularis provenientes das áreas abrangidas pelas Obras de Urbanização do Alvará 02/07 do Loteamento da 

CostaTerra emitido pela Câmara Municipal de Grândola. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Instalação de Estrutura de Secagem e Armazenagem de Arroz Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.23 
A Aparroz é um Agrupamento de Produtores de arroz 

constituído em 16 de Setembro de 1997 e reconhecido 

pelo Ministério da Agricultura em 3 de Setembro de 

1998 para o produto arroz. Tem a forma jurídica de 

sociedade por quotas e, actualmente, agrupa 27 sócios 

com uma área global de 1.220 ha de arroz e 280 ha de 

milho situados, predominantemente, no concelho de 

Alcácer do Sal. 

A Aparroz teve como função inicial a concentração e a 

colocação no mercado da produção de arroz em casca 

e de milho dos seus sócios, isto é, desempenhou um 

papel de central de vendas. A partir do segundo ano 

de existência a Aparroz passou também a funcionar 

como central de compras, isto é, aproveitou as 

sinergias e passou a adquirir os factores de produção 

(adubos, pesticidas e sementes) para os seus sócios. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de 
investimento (€) 

1.500.000€ 

Investimento Publico  

APARROZ – Agrupamento de Produtores de 
Arroz do Vale do Sado, Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 

Maria Adelaide Lince Núncio Moreira Maia; Marinhais-
Sociedade Agrícola, SA; Maria Emília Gil R.D.C.Carneiro 
Ferreira; José Abreu Lopes da Mota Capitão; José de 
Vasconcelos Franco Núncio Cecílio; Joaquim Cobra 
Lince Núncio; Cristina de Botton; Francisco Gonçalves 
Bordeira; Maria Guilhermina Cabral Lynce Sousa Rebelo 
de Andrade; Joaquim Lince Branco Núncio; Henrique 
Manuel Palhavâ Nunes; Pedro Miguel Mexia de Almeida 
da Cunha Rego; Luís Alfredo Sacadura Mexia de 
Almeida; Lourenço de Aguiar Mexia de Almeida; João 
José Ferreira Machado; João Pedro de Vasconcelos 
Núncio Cecílio; Herdeiros de José Núncio Cecílio - 
Sociedade Agro-Pecuária, Lda.; Duarte d'Orey Manoel 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em 
cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 28 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Numa terceira fase, em 2002, iniciou uma nova actividade de prestação de serviços de assistência técnica em produção integrada de arroz que 
nos anos seguintes se alargou à produção integrada do arroz, milho, sorgo, cereais de Outono/Inverno e Modo de Produção biológico. No mesmo 
ano a Aparroz passou realizar actividades de ensaio e experimentação de arroz para o que contou com através de parcerias com universidades 
nacionais como o Instituto Superior de Agronomia e a Universidade de Évora, na investigação e no desenvolvimento em todas as fases de 
condução das culturas, permitindo inovar nas técnicas de cultivo, realizar monitorização de pragas e doenças, e promover ensaios de campo. A 
partir de 2006 a Aparroz iniciou duas novas actividades que pretende dinamizar no futuro paralelamente com todas as que já vem 
desempenhando: a utilização de máquinas em comum no âmbito da qual adquiriu uma ceifeira debulhadora com uma frente de corte inovadora 
e a gestão de propriedades 

O investimento numa estrutura de secagem e armazenagem vem na sequência do desenvolvimento de uma nova área de serviços a prestar aos 
agricultores sócios e não sócios cujo objectivo geral é a promoção e dinamização de sinergias económicas e financeiras no âmbito do 
agrupamento e o objectivo específico é o aumento da competitividade dos agricultores. Até ao momento a secagem e armazenagem do arroz 
dos agricultores apoiados pela Aparroz é efectuada em instalações alugadas a construção de pequenos secadores em cada exploração não é 
rentável. Ao fazer um investimento em conjunto a Aparroz vai tirar partido de uma economia de escala e diminuir os custos de produção 
proporcionando uma melhoria da qualidade dos serviços prestados aos agricultores. 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Sado XXI - Limpeza e Desobstrução do Rio Sado Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.24 
Este projecto constirui-se como elemento de 

conservação e reabilitação da rede hidrográfica, ao 

abrigo da Lei n.º 58/2005 – Lei da Água –, de 29 de 

Dezembro, mais propriamente, de limpeza e 

desobstrução do rio Sado no troço São Romão – Vale de 

Guiso (freguesias de Santiago e Torrão - concelho de 

Alcácer do Sal). É frequente, durante a época de 

precipitação elevada, a ocorrência de cheias nos 

terrenos adjacentes ao rio Sado. As cheias que 

ocorrem nestes locais são consequência de obstáculos, 

como troncos de árvores mortas, detritos, corte de 

vegetação que cresce para o meio do curso de água. 

Estes contribuem para a redução da capacidade de 

vazão, com a obstrução do leito e inúmeros prejuízos 

para os proprietários das parcelas confinantes.  

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 403.852€ 

Investimento Publico  

Associação de Beneficiários do Vale do 
Sado 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Alcácer do Sal Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras APASADO, APARROZ Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Para além das desvantagens a nível económico e social, ter-se-á, também, que dar ênfase à impossibilidade de promover actividades lúdicas 

relacionadas com o turismo de Natureza como é o caso de passeios em barcos à vela, neste troço do rio, com objectivo de lazer e/ou de 

observação e interpretação da fauna e flora existente e que tanto enriquece este local. 

A intervenção a ser levada a cabo no concelho de Alcácer do Sal, localizar-se-á no troço do rio Sado, num percurso total de troço de rio de 24 

000 metros, entre São Romão – freguesia do Torrão – e Vale de Guiso – freguesia de Santiago (cartas militares n.º 477 e n.º 486). É também 

pretensão do nosso pedido de parecer que, o braço de rio, com uma extensão de 443 metros, existente na Herdade de Porto Rei (propriedade 

da REI-NO-SADO, Empreendimentos Turísticos, Lda), e parte da Ribeira de Algalé, com uma extensão de 3800 metros, que atravessa a Herdade 

dos Frades, a Herdade da Várzea da Mó Sul e da Herdade da Várzea da Mó Norte, sejam limpos e desobstruídos. 

Para além disto, a Vala Real que atravessa a Herdade das Parchanas, a Herdade de Benegazil e a Horta de Benegazil, num extensão total de 

3900 metros, e que culmina numa comporta denominada “Portas de Água” (trancada pelos detritos existentes), será também contemplada na 

intervenção. Verificando-se a existência de espaços entre a vegetação que permitem a movimentação de máquinas (poucas herbáceas e 

arbustivas com poucos exemplares e em mau estado de conservação), a movimentação de máquinas sem prejuízo da vegetação, a inexistência 

de afloramentos de água no leito e o fácil acesso das zonas a intervir, considerou-se que os trabalhos de limpeza e desobstrução deverão ser 

efectuados de forma mecânica. Portanto, a remoção da vegetação arbórea e a arbustiva do interior da secção transversal do leito e o 

desassoreamento e reparação dos rombos no troço do rio Sado entre São Romão e Vale de Guizo serão executados recorrendo a escavadoras 

hidráulicas de lagartas e moto-serras. 
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Plano de Gestão Florestal e Reflorestação para a Herdade da Comporta Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.25 

O Projecto de elaboração de um Plano de 

Gestão Florestal, pretende-se dotar a Herdade 

da Comporta de um instrumento de 

administração/gestão do espaço florestal da 

herdade. 

A necessidade de uma gestão sustentável e 

multidisciplinar, activa e permanente, tem-se 

reflectido na legislação em vigor, 

nomeadamente nos princípios orientadores da 

Lei de Bases da Politica Florestal, bem como na 

existência de planos florestais de directrizes de 

âmbito regional (PROF) e Nacional (plano 

sectorial da rede Natura). 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 5.773.125€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Herdade da Comporta – Fundo 
Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

A legislação em vigor impõe uma gestão das explorações segundo as regras/normas definidas no PROF correspondente, o Plano de Gestão 

Florestal deverá dotar a propriedade dos instrumentos de ordenamento, identificando sempre as potencialidades e as principais condicionantes 

à gestão florestal, há que avaliar para as diferentes “parcelas” identificadas na exploração florestal a composição, o regime cultural, a 

densidade, o grau de coberto florestal e a qualidade do arvoredo que se vai instalar e por fim ficam definidos os modelos de silvicultura a 

aplicar/implementar, tendo em conta os principais objectivos e condicionantes/métodos à exploração florestal. Toda a informação deverá ser 

consubstanciada com cartografia específica e à escala considerada adequada à dimensão da floresta da herdade. As espécies que fazem parte 

do plano de reflorestação são o Pinheiro Bravo, Pinheiro Manso e Sobreiros. As áreas a reflorestar têm que obedecer ao principio de a floresta 

ser um sistema dinâmico que está sujeita a alterações da estrutura, idade e densidade, levando à modificação da sua susceptibilidade global a 

factores bióticos, a área a reflorestar será de aproximadamente 7.000 ha. 

No caso da Herdade da Comporta, desde 1999 que esta tem sido sujeita a um ataque muito grave por parte do agente Nemátodo do Pinheiro 

Bravo e, associado a este ataque há outros agentes patogénicos como os Escolitídeos e Processionária do pinheiro têm encontrado as plantas 

debilitadas e intensificado a mortalidade anual da árvores. Desde 1999 que já se registaram na herdade o abate de mais de 1.000.000 de 

árvores mortas ou com sintomas. A Herdade da Comporta decidiu também implementar um Plano de Intervenção Sanitária, este plano deverá 

ser também enquadrado e fazer parte integrante do Plano de Gestão Florestal e Reflorestação que se pretende desenvolver com este Projecto. 

Face ao exposto, considera-se que o projecto se enquadra nos vectores associados às medidas preconizadas pelo PROVERE. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Projecto de Erradicação da Processionária - lagarta-do-pinheiro Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.26 

O presente projecto visa responder à responsabilidade 

ambiental que os operadores turísticos do território 

PROVERE assumem, neste caso específico, a Herdade 

da Comporta. A Processionária (Thaumetopoea 

pityocampa), é uma praga florestal que, provoca e 

causa problemas muito graves de saúde em humanos e 

fauna local (bravia e doméstica) através do contacto 

com os seus pêlos urticantes, e origina danos 

consideráveis em coníferas (pinheiros).É considerado 

um agente patogénico que provoca em algumas 

situações uma mortalidade de pinheiros só inferior às 

provocadas pelos incêndios. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 992.897€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Junta de Freguesia do Carvalhal e da 
Comporta Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas 
Herdade da Comporta – Fundo 
Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
O Projecto de Erradicação da Processionária tem em conta o ciclo de vida deste agente patogénico. O ciclo de vida  está bem estudado e 

identificado, só variando se as condições climatéricas sofrerem grandes alterações. As medidas profiláticas, o meios e os métodos serão 

escolhidos consoante a altura do ciclo de vida em que se pretende fazer o tratamento. 

No caso da Herdade da Comporta, dada a dimensão e coberto florestal, o ataque à lagarta-do-pinheiro deverá ser feita através da aplicação por 

avião, sendo este o método/meio que menos afecta a fauna e flora local, preservando todo o ecossistema. O produto a aplicar será um 

insecticida biológico, que neste momento mais garantias dá de ser o menos nocivo e garantir a preservação do ecossistema/biodiversidade. 

No que se refere aos elementos do projecto, este será composto pelos seguintes elementos: 

a) Peças Desenhadas: a1) Planta de Localização da Herdade da Comporta. Caracterização da Situação Existente; a2) Plano Geral de Intervenção 

Sanitária 

Face ao exposto, considera-se que o projecto se enquadra nos vectores associados às medidas preconizadas pelo PROVERE. 

Instrumentos de Política Pública 
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Projecto de Intervenção Sanitária para Erradicação do Nemátodo do Pinheiro Bravo na Floresta da 
Herdade da Comporta e Sistema Dunar associado Grau Complementar 

Código do Projecto   

1.1.1.27 

Desde o ano de 1999 em que surgiu e até à data, que 

foi detectado na região de Setúbal, o Nemátodo da 

madeira (NMP), Bursaphelenchus xylophilus, parasita 

que no âmbito da flora portuguesa ataca 

exclusivamente o pinheiro bravo e que ao longo dos 

anos tem provocado uma elevada mortalidade do 

pinhal da Herdade da Comporta e pinhais 

circundantes. A presença deste organismo patogénico 

implicou o abate e destruição de árvores com sintomas 

suspeitos, já foram abatidas mais de 1.000.000 de 

árvores na Herdade da Comporta. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.266.220€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Instituto Nacional dos Recursos 
Biológicos (INRB) Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas 
Fundo da Herdade da Comporta – 
Fundo Especial de Investimento 
Imobiliário Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Com este Projecto de Intervenção Sanitária, pretende-se actuar sobre todo o coberto florestal da Herdade. Assim, torna-se condição para 

erradicar o Nemátodo do pinheiro o abate de todas as coníferas com sintomas suspeitos da presença deste agente, conforme a Legislação em 

vigente (Portarias nº 103/2006, nº 815/2006, nº 321/2007, nº1137-D/2008). Adicionalmente, e devido ao elevado nº de árvores mortas devido à 

acção do NMP, têm-se verificado surtos de insectos escolitídeos (Coleóptera, Scolotydae), espécies essas que têm agravado a mortalidade em 

pinheiro bravo e com o aumento da densidade populacional destes insectos, permitiu expandir os ataques ao pinheiro manso.  

Para que o projecto tenha sucesso é pois necessário definir uma estratégia de controlo das populações dos agentes bióticos nocivos causadores 

de danos no coberto arbóreo e da avaliação da dinâmica do ecossistema florestal. 

Considerando a gravidade do estado sanitário do pinhal da Herdade da Comporta vão ser desenvolvidas acções a curto prazo permitem diminuir 

o impacto das pragas já identificadas. De entre as acções a implementar, salienta-se a marcação e destruição anual de todo o material lenhoso 

potencialmente infectado pelo nemátodo da madeira do pinheiro e por outros agentes bióticos patogénicos, vão-se também instalar armadilhas 

iscadas com atractivos químicos para a captura dos insectos em voo. Os insectos que se pretende capturar são o insecto vector do NMP, 

Monochamus galloprovincialis, além de várias espécies de escolitídeos e insectos xilófagos e os adultos (borboletas) da processionária dos 

pinheiros. Os modelos de armadilha (armadilhas artificiais, árvores-armadilha e armadilhas de toros) e os atractivos, que variam consoante as 

espécies-alvo a capturar como as feromonas sexuais ou substâncias generalistas (etanol absoluto, terpentina, etc.). 

No que se refere aos elementos do projecto, este será composto pelos seguintes elementos: a) Peças Desenhadas: a1) Planta de Localização da 

Herdade da Comporta. Caracterização da Situação Existente (Descrição do uso actual de solo); a2) Plano Geral de Intervenção Sanitária 

Face ao exposto, considera-se que o projecto se enquadra nos vectores associados às medidas preconizadas pelo PROVERE. 
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Internacionalização dos vinhos da Herdade da Comporta Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.28 

 

A promoção dos recursos endógenos, da terra e 
do mar, é um dos vectores estratégicos da 
estratégia PROVERE Alentejo Litoral e Costa 
Vicentina ao qual o projecto 
“internacionalização dos vinhos da Herdade da 
Comporta” visa responder. Objectivos do Plano: 
Foi efectuado uma reflexão aos mercados 
prioritários a abordar pela Herdade da Comporta 
e estabelecidos objectivos de venda para a 
Internacionalização 

Pretende-se que o Plano de Internacionalização 
parta de um Diagnóstico alimentando a 
Prospecção, a Dinamização da Relação com o 
Distribuidor, a Gestão de Marcas/Produto e a 
sua Gestão. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 89.200€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

O projecto de produção de vinhos surgiu enquanto projecto moderno e com quatro anos conseguiu conquistar alguma notoriedade e uma 

situação de vendas invejável para a maioria dos projectos novos que se defrontam com grandes stocks de vinho. Resultou de um investimento 

de aproximadamente 3 milhões de euros na Adega e nos 30 ha de videiras, para que se ganhasse um sinónimo de excelência e a marca Herdade 

da Comporta fosse uma caução de qualidade “como o BES é no serviço bancário”. O primeiro vinho a ser lançado no mercado foi o Herdade da 

Comporta Branco em 2004 a que se seguiu o Tinto de 2003 

As vendas têm estado na casa das 80 mil garrafas mas, em ritmo cruzeiro, em função do aumento da produtividade das videiras, poderão chegar 

às 140 mil garrafas. É com base nesse objectivo de volume que se vai estruturar o Plano de Internacionalização. Pretende-se que em ritmo 

cruzeiro a Exportação represente 40 mil garrafas da gama Herdade da Comporta e 1.000 garrafas da Gama Premium. 

O Projecto está virado para a qualidade e a gama actual compreende apenas um marca: Herdade da Comporta (Tinto e Branco); no final de 

Setembro será lançada uma gama premium também em Branco (Antão Vaz) e Tinto (Alicante e Aragonez). Estão projectados para lançamento 

em 2011 vinhos de pequena produção ainda de melhor qualidade. As castas predominantes para o tinto são a Aragonez, Trincadeira, Alicante 

Bouschet e Touriga Franca e para o branco o Arinto e Antão Vaz. 

A região Terras do Sado produz somente 95 mil hl de VQPRD pretendendo-se, com este projecto, ditar o ínicio para dinamizar a produção neste 

território e promover a exportação. A Internacionalização tem sido apontada como um dos caminhos para escoamento de stocks, esforço esse 

que já começou há mais de uma década. 56% do valor. Ojectivo actual: Conseguir atingir num espaço de 5 anos vendas de 40.000 garrafas de 

Herdade da Comporta e 1.000 garrafas do Premium Herdade da Comporta. 
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Recuperação de Património Arquitectónico Herdade da Comporta Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.29 

O projecto apresentado tem como objectivo a 

recuperação e remodelação das construções que 

asseguravam o funcionamento e a subsistência 

do núcleo central e administrativo da Herdade. 

A origem do aglomerado urbano funde-se de 

facto com a sua estruturação enquanto sede da 

herdade, datando de 1927 as primeiras obras de 

drenagem e de exploração agrícola da área, 

inicialmente ligadas à orizicultura. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 500.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Herdade da Comporta 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Alcácer do Sal Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Herdade da Comporta, Actividades 
Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Esta estruturação concentrou, na área do actual aglomerado urbano, as edificações administrativas, as edificações funcionais e 

de serviços essenciais às actividades da herdade, bem como os edifícios residenciais que alojavam funcionários e suas famílias. 

As edificações organizaram-se num raio aproximado de 500 metros desde o edifício central, actualmente designado de ‘prédio 

do monte’.   

Fazem parte dessas edificações os celeiros, destinados ao armazenamento do arroz, as cavalariças, vacaria, cocheira e 

edifícios administrativos. Os celeiros têm tido diferentes utilizações ao longo do tempo, tendo sido utilizados por exemplo, 

como cinema. 

O objectivo desta recuperação e a transformação destas construções em edifícios infra estruturados e preparados para o 

desenvolvimento de actividades culturais, numa área edificada total de cerca de 2000 m2. Passará este conjunto edificado 

assumir a função de pólo cultural local e regional. 

Este projecto integra-se nos objectivos estabelecidos pelo PROVERE, nomeadamente no que se refere à recuperação e 

conservação do património edificado para fins de divulgação cultural e interpretação patrimonial. Este projecto pretende 

contribuir para a estruturação de uma programação cultural ao nível regional, integrando os roteiros temáticos. 
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Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Macro estruturas do Carvalhal e Lagoas Formosa e Travessa – Construção de infra-estruturas Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.30 

O projecto designado por “Macro Estruturas do 
Carvalhal e Lagoas Formosa e Travessa” visa a 
construção de infra-estruturas nos dois 
aglomerados urbanos (Carvalhal e Lagoas), 
nomeadamente, construção de redes de 
saneamento básico separativas (águas residuais 
e águas pluviais), rede de telecomunicações, 
redes de energia eléctrica (média tensão, baixa 
tensão e iluminação pública). 

 

O Projecto contempla também a construção de 2 
unidades de estações de tratamento de águas 
residuais com tratamento terciário. A rede de 
águas residuais contempla ainda cinco estações 
elevatórias, uma vez que, devido á topografia 
do terreno, não é possível, em alguns troços, o 
sistema gravítico. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.5002.919€ 

Investimento Publico 15% 

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. e C.M. de 

Grândola 

Investimento Privado 85% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Estas infra-estruturas servirão, para além da população existente, a totalidade da malha urbana envolvente definida no Plano de Urbanização 
do Carvalhal e Lagoas Formosa e Travessa. Enumeram-se a seguir os principais objectivos e acções associadas: 

Rede viária: A rede viária tem por base as vias existentes, excepto a Variante ao Carvalhal, cujo traçado é totalmente novo.  A Av. 18 de 
Dezembro é totalmente repavimentada (incluindo passeios e sistema de drenagem de águas residuais), os lugares de estacionamento são 
reconfigurados de forma a dar cumprimento à legislação em vigor.  As restantes vias são reajustadas em planta e em perfil longitudinal, 
repavimentadas e construídas rotundas, passeios, estacionamentos e ciclo via. 

Redes de saneamento: No Carvalhal as redes existentes são parcialmente aproveitadas, mas nas Lagoas, dado que não existem redes de 
saneamento, as mesmas são totalmente construídas de raiz. O sistema inclui a construção de duas ETAR´s conforme referido anteriormente, 
sendo que a nova ETAR do Carvalhal irá substituir a existente. 

Rede de abastecimento de água: As redes existentes nos dois aglomerados urbanos são integralmente substituídas, desde os reservatórios de 
água: Os reservatórios antigos são totalmente recuperados e remodelados, sendo que cada um deles (Carvalhal e Lagoas) será ampliado com a 
construção de uma nova célula. O sistema inclui a execução de novas captações, junto aos reservatórios, que permitirão fazer face ao aumento 
da população, espectável com a construção de novos loteamentos e novas habitações.  

Rede de gás: Está em construção uma rede de gás, projectada para gás natural, a partir da ER261, que permitirá o fornecimento de gás natural 
quando o mesmo for distribuído pela concessionária (ou gás propano até esse momento), a todos os lotes existentes e aos projectados tendo em 
conta o Plano de Urbanização. 

Rede de electricidade: Inclui a construção das redes de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública enterradas, que substituirão as redes 
aéreas actualmente existentes. As novas redes alimentarão no futuro os loteamentos confinantes. O sistema inclui a construção de cinco postos 
de transformação no aglomerado do Carvalhal e quatro postos de transformação nas Lagoas. 

Rede de telecomunicações: Consiste na construção da rede de telecomunicações enterrada (tubagem e caixas) que permitirá a substituição das 
redes aéreas existentes. 

Paisagismo: Contempla a plantação de árvores na Av. 18 de Dezembro e herbáceas autóctones nas quatro novas rotundas construídas, a 
instalação de um sistema de rega gota-a-gota em todas as caldeiras de árvores e rotundas e a execução de hidrossementeiras nos taludes dos 
novos arruamentos.Contempla ainda onze ilhas ecológicas enterradas, em que cada uma delas é composta por eco-ponto e três unidades de 
RSU. Estas ilhas tem por objectivo diminuir o impacto visual dos equipamentos superficiais e reduzir a emissão de cheiros. 
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Marketing e Divulgação do vinho da Herdade do Cebolal Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.31 

O projecto visa a concepção e implementação 

da Estratégia Comercial e de Marketing para o 

vinho produzido na Herdade do Cebolal. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 506.597€ 

Investimento Publico  

Sociedade Agrícola da Herdade do 
Cebolal, Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Dado o posicionamento dos vinhos da Herdade do Cebolal a estratégia de comercialização vai centrar-se numa 1ª fase: 

• Distribuidores Regionais ( Litoral Alentejano, Lisboa, Porto e Algarve) ( 30% margem ao distribuidor); 

• Canal Horeca (Hotéis, restaurante e garrafeiras); 

• Clubes de Vinhos e Clientes especiais, Internet; 

• Vendas e visitas na loja da Adega; 

• Acções de PR ( jornalistas e opinion leaders). 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 



 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”  103 

Valorização da RNLSAS Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.32 

As acções que se pretende vir a executar 

destinam-se a concretizar alguns dos objectivos 

estabelecidos no Programa de Execução que 

integra o Plano de Ordenamento da RNLSAS, que 

possibilitam a conservação dos valores naturais 

e patrimoniais existentes e simultaneamente a 

qualificação e o ordenamento da visitação.  

Com a execução destas acções alia-se a 

conservação do património existente à 

possibilidade do seu usufruto, quer pelos 

habitantes destes Concelhos, quer pelos 

visitantes do litoral alentejano. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 853.000€ 

Investimento Publico 100% 

ICNB, IP 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 
CMSC, JFSA, Universidade de 
Évora/Pólo de Sines, FCUL/Centro de 
Geologia 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas NATURASINES, FORUM 
UNESCO/Instituto PIAGET Acções Colectivas  Candidatura      

Outras ADL, AFLOPS/CINZAMBU Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 7 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

As acções propostas são as seguintes: 

• Estudo para a exploração sustentada dos recursos pesqueiros existentes nesta Área Protegida (na faixa marinha classificada e na Lagoa de 
Santo André); 

• Construção de um Percurso Interpretativo no âmbito do projecto “Natureza para todos”, de acesso universal (Percurso da Lagoa de Santo 
André); 

• Construção do Percurso Interpretativo do Salgueiral, para divulgação de valores de flora, avifauna e história de ocupação humana do 
território; 

• Construção de uma via pedonal/ciclovia de acesso às praias do Monte Velho e da Costa de Santo André, com passagem no Monte do Paio; 

• Reconstrução de um imóvel do Estado, em ruínas, para instalação de um Centro de Interpretação de Zonas Húmidas (Casa do Peixe), 
destinado ao apoio ao estudo e divulgação da importância destes ecossistemas, mas também à visitação; 

• Valorização dos percursos interpretativos já existentes, pela instalação de informação em painéis e pela edição de brochuras informativas 
(flora e geologia); 

• Intervenções de valorização do Monte do Paio, para aumentar o número e a qualidade de serviços disponíveis para os utentes, quer seja 
em contexto de trabalho quer em actividades de lazer, para criar condições à manutenção da actividade “Sábado no Monte”, para 
permitir aumentar e diversificar as actividades de educação ambiental, de modo a consolidar as potencialidades que tem para ser um 
centro de educação e animação ambiental de excelência e uma referência para a visitação e representação do melhor que a região tem 
em termos de valores naturais e de condições para o seu usufruto. 

• Instalação de dois cais flutuantes, de acesso à Lagoa de Santo André, para permitir o acesso ordenado ao plano de água, pelos pescadores 
e por visitantes em actividades de educação ambiental coordenadas pela RNLSAS. 
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Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado no PROVERE na prioridade relativa à valorização do património 
ambiental 
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Recuperação de Edifícios do Centro Histórico de Grândola Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.33 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.000.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

No Centro Tradicional da Vila de Grândola existem alguns imóveis de valor patrimonial, histórico e arquitectónico que importa 

preservar e divulgar, nomeadamente: 

• Ex-Igreja de S. Pedro; 

• Edifício Frayões Metello; 

• Antigos Paços do Concelho; 

• Residência de António Inácio da Cruz. 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Regeneração Urbana 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Encaixado no PROVERE na prioridade relativa à valorização do património 
histórico - ambiental 
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Herdade do Pinheirinho - Valorização de Áreas Naturais Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.34 

O presente projecto visa responder à 
responsabilidade ambiental que os operadores 
turísticos do território PROVERE assumem, neste 
caso específico, a Pelicano. 

A infestação vegetal é particularmente 
relevante para as espécies adaptadas a 
condições climáticas similares mas 
geograficamente muito afastadas, como são ao 
nosso nível o caso das espécies provenientes de 
climas mediterrânicos do hemisfério austral, 
que se convertem em factores de alto risco em 
Portugal. Efectivamente, essas espécies 
evoluíram em condições diferentes das espécies 
espontâneas em Portugal e geralmente 
apresentam estratégias competitivas muito mais 
agressivas. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 35502€ 

Investimento Publico  

Pelicano S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Grândola Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Com a publicação do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro, relativo à introdução de espécies não indígenas na Natureza, 
procurou-se enquadrar, prevenir e sancionar a introdução de exóticas em Portugal. Assim, no Anexo I a tal diploma são referidas as 
principais espécies introduzidas em Portugal Continental e, entre elas, as que se consideram como invasoras e no Anexo III as 
espécies não indígenas com risco ecológico conhecido. Embora discutível e carecendo que uma reavaliação, trata-se de um 
elemento indispensável e essencial para uma correcta gestão do risco de infestação em Portugal. 

Englobadas no conjunto no conjunto das exóticas invasoras em Portugal, na área envolvente ao da implementação do Projecto 
Pinheirinho encontram-se manchas de Carpobrotus edulis, originário da África do Sul, e de Acacia cyanophylla, originária da 
Austrália. O Programa de Controlo de Controlo e Erradicação de Exóticas e Infestantes que se propõe para a Pinheirinho visa, 
sobretudo: A rigorosa delimitação das áreas de ocorrência da Carpobrotus edulis e da Acacia cyanophylla na Herdade; A 
elaboração de uma proposta programática para intervenção nessas áreas, com medidas de controlo e erradicação e respectivos 
faseamentos, metodologias e custos. Os levantamentos efectuados apontam para a área de intervenção de uma presença 
generalizada, mas concentrações muito pontuais, de Carpobrotus edulis, tendo-se aparentemente a maioria dos pés instalado muito 
recentemente, por difusão “natural”. As manchas mais significativas do Pinheirinho ocorrem nas dunas litorais. Como forma de 
controlo e erradicação do Carpobrotus edulis, propõem-se uma simples campanha de arranque manual dos pés existentes. Esse 
procedimento é o mais adequado na globalidade da área onde a espécie ocorre de forma pontual e dispersa. Na zona adjacente 
às arribas e não obstante o maior número de pés ai existentes, desaconselha-se qualquer intervenção mecânica, face á sensibilidade 
dos sistemas ecológicos em presença, devendo-se portanto prosseguir com intervenções “cirúrgicas” de remoção manual  

No entanto é necessário não esquecer que o processo não termina com a remoção dos pés existentes, sendo necessário prevenir ou 
pelo menos reduzir novas infestações. Para isso é essencial o controle total da acessibilidade à zona costeira, que apenas se deverá 
fazer por acessos bem definidos, conforme previsto e proposto - a expansão do chorão é feita essencialmente à custa de espaços 
degradados por pisoteio ou passagem de viaturas -, assim como o controle da espécie tanto para norte como para sul da zona em 
questão, questões que têm que ser acordadas com as propriedades confinantes. Quanto às acácias, constata-se a presença de pelo 
menos 3 espécies diferentes (Acacia cyanophylla, Acacia longifolia e Acacia decurrens). Contudo, na zona de intervenção os 
principais povoamentos são de Acacia cyanophylla e ocupam uma área significativa, ocorrendo porém e ainda algumas dezenas de 
pés isolados. A principal medida de controlo e erradicação das acácias baseia-se na sua remoção incluindo do sistema radicular ou 
sua neutralização com produtos sistémicos. 
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Produção Vitivinícola da Herdade do Cebolal Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.35 

O projecto destina-se a criar as condições para a 

produção de vinho regional de Terras do Sado de 

qualidade, na Herdade do Cebolal 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 980.644 € 

Investimento Publico  

Sociedade Agrícola da Herdade do 
Cebolal, Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Principais componentes: 

• Renovação e plantação de vinha dos actuais 17ha para 20ha; 

• Construção de adega, sala de provas, armazém de barricas, loja de vinhos e produtos regionais e outros armazéns; 

• Modernização de equipamento de vinicultura e viticultura Construção de ETAR para tratamento de águas de lavagem; 

• • Modernização do espaço da antiga adega para criação de pólo didáctico. 
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- 
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Sines -Cidade dos Descobrimentos Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.36 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 5.500.000€ 

Investimento Publico 85% 

C.M. de Sines 

Investimento Privado 15% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Sinestecnopolo Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 
Associação de Armadores de Pesca 
Artesanal e do Cerco Do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Objectivos: reabilitação de património histórico e cultural relacionado com os descobrimentos, o mar e a presença de 
Vasco da Gama em Sines, introdução de novas funções culturais e de promoção do turismo no castelo, promoção de 
eventos culturais de referência nos centros de artes, construção de espaços museológicos com elevada 
interactividade e simulação digital de ambientes históricos com recurso a tecnologias multi-media, desigandamente: 
casa vasco da gama no castelo de Sines e construção do museu do mar e dos descobrimentos (incluindo as vertentes 
de ocupação histórica de Sines, os descobrimentos, a influência e relevância do mar para a história, cultura, 
economia, paisagem e ecologia). Pretende-se valorizar e aproveitar o potencial cultural e turístico do nascimento e 
vida de Vasco da Gama em Sines, bem como da história da cidade e do concelho. projecto e construção de 
"residências artísticas" temporárias para projectos de produção artística com vista à constituição de espólio de arte 
contemporânea em sines. 

 

O projecto inclui as seguintes componentes estratégicas:  

(1) reabilitação das alcáçovas e envolvente do castelo de sines, incluindo a construção da casa vasco da gama (já 
realizada);  

(2) museu do mar e dos descobrimentos (3) intervenções integradas no conceito de museu polinucleado de sines; (4) 
residências artísticas;  

(5) festival músicas do mundo (já realizadas 10 edições);  

(6) produção e programação cultural de referência (pintura, escultura,...). 
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Regeneração Urbana 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Sines e privados em territórios que partilham a matriz histórico-cultural dos 
descobrimentos 
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Requalificação da Costa atlântica de Sines: Frente Urbana, Frente Litoral Norte e Praia norte Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.1.37 

Este projecto é composto por um conjunto de 

frentes de Sines, nomeadamente às que têm relação 

directa com o mar. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 4.000.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Sines 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Administração do Porto de Sines 
(APS) Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas Sinestecnopolo Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 
Associação de Armadores de Pesca 
Artesanal e do Cerco Do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

• Frente urbana de Sines – qualificação urbanística da ligação entre a cidade e o mar, cortada pela construção da porto de Sines e da 

Av. Vasco da Gama, através de um conjunto de intervenções que possibilitam a apropriação pelas pessoas deste espaço nobre, 

permitindo actividades culturais, desportivas, de recreio e lazer, e possibilitando a construção de equipamentos, designadamente na 

área do turismo; 

• Frente litoral: através da desclassificação do troço urbano do IP8, a criação de um grande parque linear, com a apropriação humana 

de toda a área, até à crista da arriba, de novo aproximando ao mar;  

• praia norte: intervenção de valorização de uma zona de grande beleza natural, com a criação de zonas de lazer, desporto, ciclovia. 

Este projecto tem ligações naturais com o percurso eco-turístico do litoral.  

Esta intervenção inclui ainda dois planos de ordenamento desta frente de mar: plano de ordenamento dos espaços portuários (da 

responsabilidade da aps e da cms, em parceria), contribuindo para uma boa conciliação entre os objectivos de competitividade do porto e 

a qualidade de vida urbana e ambiente da cidade de sines e da sua frente marítima envolvente, com impactos relevantes na qualidade 

dos recursos turisticos da cidade. inclui a elaboração do "plano de ordenamento dos espaços portuários", em parceria entre administração 

do porto de sines e cms, conciliando o reforço da competitividade do porto com a sua adequada integração urbanística e ambiental, 

qualificadora do território e da qualidade de vida urbana. 
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização do Litoral 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de Sines e territórios de proximidade 
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Herdade do Pinheirinho – Gestão Ambiental Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.1.38 

O projecto da Herdade do Pinheirinho é um 

exemplo da possibilidade de Turismo e Ambiente 

dialogarem harmoniosamente, demonstrando o 

compromisso com a natureza dos actores 

actuantes neste território. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 620.000€ 

Investimento Publico  

Pelicano S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto da Herdade do Pinheirinho é um empreendimento turístico que se localiza no Concelho de Grândola. O 

empreendimento prevê a instalação de cerca de 2900 camas e inclui a construção de 2 hotéis, 4 aparthotéis, 3 aldeamentos 

turísticos, 204 moradias, um campo de golfe de 27 buracos e serviços numa área de cerca de 200ha. Na restante área da 

propriedade, num total de 600 ha, está previsto a implementação de um Plano de Gestão Ambiental com a recuperação de 

áreas naturais sensíveis e a aplicação de um Plano de Gestão Florestal para maximizar as potencialidades de conservação da 

natureza, incremento da biodiversidade e rentabilização da propriedade.  

Trata-se de um Resort de alta qualidade classificado como Projecto de Interesse Nacional e objecto de Declaração de 

Reconhecimento de Interesse Público por parte do Governo Português. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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7 Hortas do Paraíso - Valorização e Ciência das Áreas Agro-Florestais da Herdade da Costa Terra Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.2.01 

7 Horta do Paraísto é um projecto científico, 

Pedagógico e Lúdico das áreas Agro-Florestais 

da Herdade da CostaTerra. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.375.000€ 

Investimento Publico  

CostaTerra, Sociedade Imobiliária de 
Grândola, S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Pólo de Inovação e Desenvolvimento – Cluster do Turismo de Grândola Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.2.02 

A inclusão de inovação e conhecimento sobre a 

dimensão turística é factor diferenciação e de 

afirmação da competitividade.  

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 4.500.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas STCN Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Este projecto enquadra-se na estratégia de desenvolvimento do concelho de Grândola. 

Para Grândola estão previstos vários resorts que serão, provavelmente os melhores de Portugal e projecta-se a instalação de cadeias 

hoteleiras de renome mundial. 

Estão aqui, igualmente, representados os maiores, grupos hoteleiros, também, com interesses em vários outros sectores da economia 

portuguesa e internacional. 

Projecta-se a criação de um pólo de inovação e desenvolvimento vocacionado para o cluster do Turismo, em ligação com uma 

Universidade, equacionando as novas tendências e mercados e os novos produtos associados. 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Território PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 
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Centro de Excelência em Ciências Costeiras e Estuarinas Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.2.03 

O projecto “Centro de Excelência em Ciências 

Costeiras e Estuarinas” tem como objectivo o 

estabelecimento, em Tróia, de um pólo de 

investigação e desenvolvimento na área das 

ciências do mar. O Centro, que pretende promover 

a cooperação científica, promoverá o envolvimento 

de instituições de investigação nacionais e 

estrangeiras, nomeadamente através da criação de 

um Conselho Cientifico no qual terão assento os 

respectivos representantes. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.000.000€ 

Investimento Publico  

S.I.I. - Soberana – Investimentos 
Imobiliários, SA; Imoareia - 

Investimentos Turísticos, SGPS, SA 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento; IMAR - Instituto do 
Mar 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

As competências do centro serão, nomeadamente, as seguintes: 

• Acolhimento e apoio a projectos e equipas nacionais e/ou internacionais de investigação interessados no desenvolvimento da 

investigação na região;  

• Desenvolvimento de programas de monitorização e de acompanhamento ambiental, locais e regionais; 

• Organização de seminários, workshops e cursos avançados de âmbito inovador e científico, dirigidos a públicos diversos e 

direccionados, em especial, para temáticas relativas ao estuário do Sado. 

O projecto contribuirá para os seguintes objectivos: 

• Estímulo à investigação, ao desenvolvimento e a práticas de inovação aplicados a recursos endógenos da região; 

• Fomento do desenvolvimento de competências técnicas para a manutenção dos espaços naturais da região e, consequentemente, 

da sua valorização; 

• Atracção de competências técnicas e científicas. 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

PO Factores de Competitividade 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Descida à Mina Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.2.04 

O “Descida à Mina” é um projecto de dimensão apreciável 

em termos de montante do investimento e dos efeitos 

expectáveis no desenvolvimento sócio – económico da 

Região e do Litoral Alentejano em particular. Este 

Projecto que se insere na visão estratégica de 

desenvolvimento da Fundação é essencialmente 

constituído e marcado por duas vertentes/componentes 

distintas - Lazer e Cultura e Investigação e Inovação - bem 

diferenciadas, com dinâmicas de desenvolvimento próprio 

e apontando para segmentos de mercado bem diversos, 

mas de grande interface entre si. Destaque-se o elevado 

grau de maturidade deste projecto e a sua candidatura ao 

Aviso 19/SI/2008 SI Inovação, projectos de Produção de 

bens e serviços, adopção de novos processos e de 

expansão de capacidades em actividades com dinâmicas 

de crescimento 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 10.161.315€ 

Investimento Publico  

Fundação Frederic Velge 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Grândola Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas SAPEC Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O elo de ligação entre as duas vertentes, será sobretudo materializado através do Centro de Interpretação, um serviço intermédio de enorme importância 

no funcionamento deste projecto.  O “Descida à Mina”é, assim, um projecto polifacetado, com impactos múltiplos no desenvolvimento da Região e do 

País. Ao envolver a recuperação e o aproveitamento de várias galerias da mina e a utilização das instalações de trituração com a sua transformação num 

espaço museológico moderno mas interactivo vai atrair uma gama muito ampla de público e, neste contexto, será o projecto âncora desta estratégia de 

redinamização do Lousal. A sua componente Centro de Estudos Avançados dirigir-se-á a um público-alvo bem mais especializado, mas os potenciais 

utentes trarão pelo trabalho desenvolvido, na área dos conteúdos científicos, benefícios de grande impacto nas outras componente e designadamente na 

projecção da imagem externa da Região, porque sob certos aspectos (investigação e serviços que dela decorrem quer às empresas quer às Universidades) 

pode permitir colocá-la na vanguarda no contexto da Península Ibérica, em termos de investigação, o que em conjugação com o Mina de Ciência - Centro 

Ciência Viva do Lousal dará ao Alentejo uma posição invejável neste contexto. Deste projecto nascerá, a prazo, uma nova imagem real que arrastará o 

Alentejo para outra esfera, em termos de saber, conhecimento e inovação e, nesse contexto, influirá dois tipos de fluxos de visitantes ao seu território: 

um mais ligado ao turismo/lazer mas que beneficiará desta vertente de investigação pelo apoio à produção de novos conteúdos a integrar no Centro de 

Interpretação, o que permite renovar os visitantes e cativar antigos e um outro fluxo de cariz científico, nacional e internacional, cujo impacto pode ser 

de diferente natureza e importância e sobretudo projectar o País em um novo ambiente científico. Aliás anote-se que, do ponto de vista estratégico, um 

projecto desta envergadura interessa muito à Europa, pois é uma forma de não perder para a Austrália e EUA um capital de conhecimentos acumulado ao 

longo de séculos e que lhe pode ser de grande utilidade no actual processo de globalização competitivo, apesar da exploração e exactamente por isso dos 

recursos naturais do planeta estarem agora mais concentrados em outros continentes como África, América Latina e Ásia. 
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- 
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Centro de Artes e Ofícios Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.2.05 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.000.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos  

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Implementação de uma estrutura em edifício municipal no Centro Histórico, com o objectivo de promover o turismo na região, 

maximizar os benefícios socioeconómicos e minimizar os custos, visando o bem-estar da comunidade receptora de fluxos turísticos e a 

rentabilidade dos empreendimentos do sector do turismo, implementação da certificação do artesão e do produto artesanal e criação 

de marca própria para os produtos artesanais. Este projecto resultará de uma parceria entre o Município e a ARTESAN. 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos relativos ao artesanato, nomeadamente a plataforma e commerce 
de artesanato 
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Centro de Investigação e Restauro do Património Histórico Grau Complementar 
Código do Projecto   

1.1.2.06 

O CIRPH (Centro de Investigação e Restauro do 

Património Histórico) é um projecto que pretende 

dotar a região de um centro altamente qualificado 

no restauro de achados arqueológicos e na sua 

investigação. 

O CIRPH tem por objectivos: 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 400.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Alcácer do Sal 

Investimento Privado - 

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Universidade de Évora; IGESPAR Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

• AO NÍVEL DO RESTAURO: Pretende-se proceder a intervenções sobre peças de achados arqueológicos, potenciando a sua 

autenticidade e a sua “apropriação” pela comunidade.  

• AO NÍVEL DA INVESTIGAÇÃO: Projectar caminhos de investigação em áreas que se podem vir a revelar estratégicas (Património 

Edificado – classificado e não classificado; Estações Arqueológicas; Núcleos Museológicos; Campanhas Arqueológicas de exploração 

e investigação). 

• AO NÍVEL DA FORMAÇÃO AVANÇADA: Dotar os agentes do território para a promoção de projectos culturais e sociais que 

fomentem a identidade territorial e possam contribuir activamente para sectores como o turismo. Promovendo acções de 

investigação científica e colaborando activamente na organização e leccionação de formações avançadas, pós-graduações e 

mestrados, planificação de estágios curriculares, entre outros. 

• AO NÍVEL DA ASSESSORIA CIENTÍFICA: Tentando dar resposta a necessidades de diversas entidades públicas e privadas (instituições 

dotadas de fundos documentais, Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, Administrações Portuárias, Associações 

de Municípios e outras Administrações territoriais, Regiões de Turismo, Municípios e Freguesias), o CIRPH através da Prestação de 

Serviços de Assessoria, munido de uma unidade capaz de desenvolver serviços altamente qualificados, propõe-se a realizar 

trabalhos tais como: identificação de espólio arqueológico; conservação e restauro de património arqueológico; realização de 

estudos monográficos; colaboração em planos directores; planificação de roteiros de turismo cultural; identificação da evolução 

histórica de unidades administrativas; criação de campos arqueológicos, entre outros.  

Instrumentos de Política Pública 
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Equipamentos de Coesão Local 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos privados que englobem iniciativas relativas ao património 
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Espaço Museológico “Museu do Arroz” Grau Âncora 
Código do Projecto   

1.1.2.07 

Os objectivos da criação do Espaço Museológico 

“Museu do Arroz” são dar a conhecer as memórias 

laborais da produção do arroz e a sua 

comercialização através da história e transformar-

se num pólo de atracção patrimonial, inserido no 

contexto do projecto turístico traçado pela 

Herdade da Comporta. Por outro lado, pretende-se 

inventariar, conservar e estudar todas as 

referências a este sector económico que existam 

na região, assim como recolher objectos que irão 

colmatar lacunas no acervo do museu. Este 

projecto terá também uma vertente educativa e 

cultural numa estreita relação com a comunidade. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.200.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Herdade da Comporta 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Alcácer do Sal Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Herdade da Comporta, Actividades 
Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Procurará estabelecer contactos a nível internacional com instituições congéneres, de modo a programar projectos em parceria. As 
instalações do museu situam-se numa antiga fábrica de descasque de arroz, datada de 1952, início do descasque deste cereal na 
Comporta. Este edifício possui instalações para um restaurante, de longa tradição na região e denominado «Museu do Arroz», com 
todas as valências exigidas no campo da restauração. O edifício do museu, cuja programação museológica foi já entregue à Rede 
Portuguesa de Museus, reveste-se de uma riqueza patrimonial importantíssima. Este projecto integra-se nos objectivos estabelecidos 
pelo PROVERE, nomeadamente no que se refere à recuperação e conservação do património edificado para fins de divulgação cultural 
e interpretação patrimonial. Este projecto pretende contribuir para a estruturação de uma programação cultural ao nível regional, 
integrando os roteiros temáticos. 

As funções museológicas previstas para o Museu englobam as seguintes actividades: a) Investigação das memórias laborais da produção do arroz e a sua 
comercialização através dos tempos, da importância desta actividade económica para a região, dando especial relevo à participação da população nessa 
actividade; b) Recuperação do espólio e bens do acervo do futuro Museu, e que se descreve come um conjunto de máquinas e ferramentas da antiga 
fábrica e oficinas; c) A realização de um estudo relacionado com a actividade da fábrica e dos seus recursos humanos, para uma melhor compreensão dos 
meios técnicos que envolvem cada peça do espólio incorporado, além de recolha de documentação que complementa as informações adquiridas; d)Visitas 
guiadas à Fábrica de descasque com grupos e projecção contínua de um filme para complemento das visitas; e) Realização de conferências, encontros de 
museologia ou Cursos de formação em parceria com a Rede Portuguesa de Museus para a zona do Alentejo, subordinados a vários temas; f)Criação de 6 a 8 
postos de internet para a população e um espaço para leitura de jornais, revistas e livros que estarão expostos adequadamente e que serão de livre 
acesso; g) Realização de exposições de artistas plásticos nacionais, internacionais ou locais na futura sala de exposições temporárias; h) Criação de uma 
pequena biblioteca itinerante em português e inglês sobre o arroz e o Museu; i) Elaboração de folhetos em várias línguas para os operadores turísticos, 
população, autarquia, juntas de freguesia, estabelecimentos de restauração e hotéis explicando a história das Herdade e os objectivos da mesma para a 
região no que diz respeito à criação do Museu; j) Divulgar o museu junto de outras unidades congéneres a nível internacional, de modo a estabelecer 
pontes de contacto e a projectar um conjunto actividades que envolvam parceiros da UE, trazendo benefícios para o museu e para a região; l)Desenvolver 
projectos comunitários, tornando assim o museu no território da Herdade da Comporta num factor de desenvolvimento e uma proposta de promoção 
cultural da população; m) O Museu realizará um conjunto de actividades educativas direccionadas para a comunidade escolar docente e discente, mas 
também para o público em geral, com o objectivo de contribuir para a formação integral dos alunos e ser um recurso actuante para a comunidade. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Barragem de Santa Clara - Turismo em Espaço Rural Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.01 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.400.000€ 

Investimento Publico  

Ana Paulino 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

Construção de um empreendimento de turismo no espaço rural, em modalidade a definir, tendo por base a recuperação de uma 

construção existente. Componentes do projecto: Pedido de informação prévia à Câmara Municipal sobre a possibilidade de 

instalação do empreendimento; Instalação do empreendimento. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Barragem de Santa Clara - Turismo de Luxo Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.02 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 12.000.000€ 

Investimento Publico  

MCDC-Promoção Turística e Imobliária 
Lda  e CCTT-Promoção Turística e 

Imobliária Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

Pretende responder aos desafios do turismo para segmentos elevados, turismo de luxo, não vocacionado para a massificaçãode 

mas para a selectividade e diferenciação do destino turístico “Alentejo Litoral”. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Santa Clara Ecolodge and Spa Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.03 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 12.000.000€ 

Investimento Publico  

MCDC-Promoção Turística e Imobliária 
Lda  e CCTT-Promoção Turística e 

Imobliária Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

O Santa Clara – ecolodge and spa pretende proporcionar uma experiência única aos seus visitantes, através de uma forte 
cultura ambiental e de uma vertente arquitectónica, paisagística e funcional de excelência, com elevado grau de qualidade em 
todos os sectores, com especial destaque no wellness center, na gastronomia e em todas as actividades desenvolvidas. 

O Santa Clara – ecolodge and spa é um projecto hoteleiro que aposta no segmento superior (5 estrelas) tirando partido das 
condições naturais onde se insere, da proximidade dos mercados emissores e da tranquilidade e segurança da região.   

A filosofia ecológica deste projecto obriga à aplicação de várias medidas fundamentais: impacto paisagístico das construções 
reduzido, utilização de materias locais, recurso a energias renováveis, eficiência energética, tratamento e racionalização do 
consumo de água, gestão de resíduos recorrendo à reciclagem e grande empenho na promoção da biodiversidade através de 
acções ambientais levadas a cabo, entre as quais campanhas de florestação. 

A magnífica localização da propriedade garante uma vista grandiosa de todos os alojamentos e zonas comuns.  Foram 
previligiadas as dimensões dos espaços, o conforto e a simplicidade  da construção, com pormenores exclusivos como a 
climatização, o sistema avançado de multimédia, a lareira nos quartos, as banheiras de grandes dimensões e as piscinas 
privadas, pormenores que conjugam a simplicidade  e o luxo. 

A diversidade de opções para actividades  de lazer é vasta: wellness center, sailing, kayaking, swimming, sightseeing tours 
(archeological sites, serra monchique, algarve), beach, mountain biking, atv’s, trekking, bird watching, fishing tours, cooking 
classes,  golf,  acções ambientais e muitas outras. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 



 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”  120 

Caminhos de Santiago SPA Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.04 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 650.000€ 

Investimento Publico  

Caminhos de Santiago Imobiliária, Lda. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Hotel Caminhos de Santiago Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

O hotel Caminhos de Santiago é uma unidade de 4 estrelas recentemente inaugurada. Tratou-se da recuperação da ampliação 

da Antiga Pousada de Santiago do Cacém. O edifício da antiga Pousada foi restaurado e manteve toda a traça arquitectónica, 

os elementos construtivos e mobiliário desde a sua construção nos inícios da década de 40. O imóvel está classificado como de 

interesse público. O hotel situa-se num espaço de 13.000m2, densamente arborizado no centro da cidade, e foi igualmente 

preservado e valorizado, constituindo um ex-líbris da região. O corpo novo do hotel, tem uma arquitectura contemporânea que 

transmite ao conjunto uma singularidade especial e torna o hotel numa unidade diferente de tudo o que existe em termos 

regionais. 

Toda a decoração primou por aproveitar e valorizar os produtos e recursos endógenos através da aplicação de cortiça, mantas 

tradicionais alentejanas, trapologia, etc. A gastronomia alentejana é outra das componentes de peso que se imprimiu ao hotel. 

Pretende-se agora alargar a oferta com a criação de um SPA, que é novidade na região e se insere na filosofia do projecto, 

aliando o património histórico ao moderno e sofisticado. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 



 

“Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura...”  121 

Lazer e Natureza - Turismo Náutico e Animação Turística Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.05 

O projecto a desenvolver centra-se na área do 

turismo náutico e de animação turística, 

também com forte componente de educação 

ambiental, a desenvolver no espaço geográfico 

do rio Sado, num território compreendido entre 

Porto Rei, Vale de Guizo, Alcácer do Sal e 

Setúbal. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 70.000€ 

Investimento Publico  

Rotas do Sal – Actividades de animação 
ambiental e turismo da natureza, Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras ADL; Instituição Financeira Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Trata-se de um projecto associado ao aproveitamento turístico e ambiental de uma região riquíssima do ponto de vista  do seu 

património cultural, histórico, arqueológico e ambiental sustentado maioritariamente nos cursos médio e inferior do rio Sado, 

onde existem áreas naturais da maior relevância nacional e internacional, como é o caso da Reserva Natural do Estuário do 

Sado e de alguns sítios da Rede Natura 2000. 

Trata-se de um projecto na área da animação dos patrimónios natural, cultural, histórico e arqueológico associado a uma forte 

componente da actividade náutica, tirando partido das condições de navegabilidade do rio Sado, e cujo objectivo principal é o 

de promover o conhecimento da região nas suas várias vertentes, através de diversas formas de visitação e usufruição dos 

espaços, em que a componente fluvial (marítimo-turística) será complementada com outras formas de visitação de locais de 

interesse situados em terra, quer através de passeios pedestres, quer através de canoas, bicicletas ou de veículos automóveis 

(animação turística), apostando-se ao mesmo tempo em produtos turísticos sazonalmente desconcentrados em relação aos 

produtos tradicionais do Verão, como sejam por exemplo a Observação de aves e a educação ambiental. 

Trata-se finalmente de um produto turístico que integra as componentes do turismo activo e do turismo cultural oferecendo ao 

visitante uma experiência autêntica de envolvimento com esta parcela do território. Os principais investimentos a realizar são 

os seguintes: carrinha de 9 lugares, 5 canoas e respectivos equipamentos, 5 bicicletas, atrelado, motor diesel para embarcação 

auxiliar, computador + software, máquina fotográfica, 8 binóculos, 2 monoculares para observação de aves, 4 GPS, 6 agulhas 

de orientação, material de divulgação e merchandising e cartas militares. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Monte Alto - Empreendimento Turístico e Valorização do Património Arqueológico Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.06 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.500.000€ 

Investimento Publico  

Joaquim Ramos da Silva 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

Porjecto que se insere no conjunto de projectos a desenvolver na Barragem de Santa Clara visando a construção de 

empreendimento turístico, na tipologia de estabelecimento hoteleiro, integrando e valorizando um espaço arqueológico 

existente na área. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Moura Encantada Hotel - Turismo Integrado Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.07 

 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 4.000.000€ 

Investimento Publico  

Moura Encantada S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Nerite S.A. Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O Moura Encantada Hotel será um projecto inovador de exploração turística que conciliará a criação de espaços e tempos de 

lazer para uma faixa restrita de visitantes com a defesa do delicado meio ambiente de Santa Clara e a promoção da cultura 

tradicional.  A proposta de apropriação e ocupação do espaço e a lógica de exploração turística subordinam-se aos conceitos 

da sustentabilidade, coordenando as necessidades do programa e com as necessidades do local. O empreendimento deverá 

constituir um padrão de excelência do sector e cartão de visita, sublinhando as vantagens do conforto e estética dos materiais 

de construção tradicionais e a beleza do artesanato português, as suas potencialidades e relação com a arquitectura e a arte. 

O Moura Encantada Resort criará serviços exclusivos para uma camada de clientes que, em busca do sossego e de actividades 

de lazer à escala do seu nível de exigência, nunca perde de vista a necessidade da defesa do ambiente. O público alvo será 

sobretudo da classe A, portugueses ou estrangeiros, no quadro de um nível de serviço exigente e exclusivo. É importante que a 

Moura Encantada reflicta uma presença artística e que divulgue a produção nacional. Um dos aspectos centrais de todo o 

projecto é a constituição, em curso, de uma biblioteca de literatura portuguesa e sobre temas relacionados com o nosso país. 

Para além da utilização dos recursos materiais (terra e xisto) locais, pretende-se que tanto os sistemas construtivos como os 

materiais apresentem princípios de sustentabilidade. Inserido num lote com uma área total de 20 ha, com um índice de 

utilização bruta de 4%, o Resort está idealizado sob a fórmula de um complexo composto por 13 Suites (11 para 2 Pax, e 2 para 

4 Pax); Edifício principal (recepção, restauração, biblioteca e zona de lazer); SPA;Casa da música; Miradouro; Pontos de 

descanso e resguardo; Ponto de contemplação; Casa do proprietário; Casas para pessoal auxiliar; Armazém agrícola; 

Construções de apoio; Oficinas; Garagem de veículos afectos à actividade agrícola; Construção para painéis fotovoltaicos; 

Melaria; Apiário; Percursos pedonais; Pontão flutuante; Bolsa de estacionamento. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Centro de Treinos de Desportos Náuticos de Santa Clara Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.08 

Pretende-se promover a vertente náutica do 

turismo em grande expansão e com 

potencialidades assumidas no Território 

PROVERE Alentejo e Costa Vicentina 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 450.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Odemira 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos  

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas INAG; ARH Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 

Federação Portuguesa de Canoagem; 
Federação Portuguesa de Triatlo; 
Federação Portuguesa de Remo; 
ADL; ESDIME 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras ABM – Associação de Beneficiários do 
Mira Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 9 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
É constituído pelas seguintes componentes: 

 

• Implementação do núcleo 1 do plano de Ordenamento da Albufeira de Stª Clara a Velha (Parque de campismo com 120 lugares, 

Restaurante com Centro de Congressos, Centro náutico e apoios no acesso à água);  

• Implementação do núcleo 2 do plano de Ordenamento da Albufeira de Stª Clara a Velha (Praia Fluvial, quiosque de apoio à praia 

fluvial);  

• Implementação de pista de Remo e de Canoagem com capacidade para a realização de treinos e provas de âmbito regional, nacional 

e internacional destas modalidades (Remo, Canoagem, Triatlo e natação de águas livres). 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Equipamentos de Coesão Local 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos Privados na área do turismo náutico 
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Valorização da Hospedaria Quinta do Barranco da Estrada, Lda Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.09 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 260000€ 

Investimento Publico  

Quinta do Barranco da Estrada 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

O presente projecto diz respeito a obras de beneficiação da Hospedaria Quinta do Barranco da Estrada, nomeadamente, das 7 

unidades de alojamento existente, prevendo-se também o alargamento da capacidade de camas. O objectivo subjacente a 

estas acções é o up-grade do entidade para melhor trata os desejos dos clientes nesta aréa tão importante em termos de 

natureza e turismo da baixa intensidade e alta qualidade. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Animação e qualificação das praias Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.10 

O projecto visa criar condições para a 

dinamização de actividades náuticas, aquáticas 

e sub-aquáticas na península de Tróia, 

assegurando as instalações adequadas à prática 

de tais actividades e qualificando os recursos 

naturais. A vela, o remo, a canoagem, o 

mergulho e o snorkelling são algumas das 

modalidades a dinamizar em virtude das 

condições privilegiadas existentes na península 

para a sua prática. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.000.000€ 

Investimento Publico  

Troiaresort – Investimentos Turísticos, 
SA 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Grândola; Infratróia - 
Infraestruturas de Tróia, EM Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas Centro de Ciências do Mar da 
Universidade do Algarve Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

No caso do snorkelling, a margem marinha de Tróia tem potencial para a criação de percursos sub-aquáticos interpretativos, 

uma vez que alberga pradarias marinhas, de relevância nacional e elevado estatuto de conservação, nas quais é possível 

observar espécies muito interessantes (ex: cavalos-marinhos e raias). 

O projecto implicará a instalação de infra-estruturas e equipamentos nas praias por forma a criar condições de apoio à sua 

prática, nomeadamente, às actividades de vela ligeira e mergulho. 

O projecto implicará, ainda, a criação de percursos de ligação entre os diferentes pontos de interesse para a prática destas 

actividades, mediante a ampliação da rede de passadiços existentes na área de praia e duna. 

As praias a qualificar através do projecto são as praias Tróia-Bico das Lulas e Tróia-Galé, uma vez que, na península de Tróia, 

são as que apresentam maior potencial de criação de valor nesta área. 

O projecto contribuirá para os seguintes objectivos:   

• conciliação entre os interesses económicos e os interesses de conservação da natureza e da biodiversidade; 

• concepção de um produto turístico sustentável que integra a componente de turismo activo e oferece ao visitante uma experiência 
de envolvimento com o território;  

• levar mais pessoas a combater um modo de vida sedentário; 

• valorização económica e dinamização dos recursos endógenos. 

Instrumentos de Política Pública 
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Recuperação de Monte Alentejano Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.11 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.750.000€ 

Investimento Publico  

Valouro Turismo Caça e Pesca 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

Prentende-se com este projecto a Recuperação / Reconversão do monte velmo localizado junto à barragem sinase na Herdade 

da Daroreira propriedade do Grupo Valouro e tem junto a uma das suas margens um monte com significativa área habitacional 

mas em avançado estado de degradação. O projecto consiste na sua recuperação e na valorização das sinergias a criar com o 

Hotel rural já existente e em funcionamento, também este localizado na Herdade 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Parque Temático e Resort (nome em estudo) Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.12 

O projecto tem duas componentes distintas que 

serão desenvolvidas de forma independente, 

mas sempre com uma estratégia única e 

consolidada: PARQUE TEMÁTICO e RESORT. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 12.000.000€ 

Investimento Publico  

MCDC-Promoção Turística e Imobliária 
Lda  e CCTT-Promoção Turística e 

Imobliária Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Y-Dreams, WWF Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O PARQUE aposta predominantemente em duas características fortes – o Ambiente e o Alentejo. Tem como principais 

objectivos: a formação ambiental através da interacção entre o visitante e os vários temas em exposição, o desenvolvimento 

de acções ambientais na região, a aposta na investigação em parceria com várias entidades (universidades, organizações e 

empresas) e uma ligação social principalmente com os jovens e idosos. 

O RESORT enquadra-se na temática do parque e tem como principais objectivos a aposta na inovação e na qualidade, mantendo 

sempre presente as directivas de sustentabilidade ambiental e social. Pretende ser um pólo de atracção de eventos, 

conferências e reuniões, sobre os temas  Ambiente e Alentejo, dando apoio ao PARQUE e ao mesmo tempo, pela sua 

localização, atrair visitantes que procuram as magnificas praias do litoral Alentejano, a beleza da Serra de Monchique e as 

actividades náuticas na barragem de Santa Clara, nomeadamente a canoagem, o remo e a pesca. 

Está previsto para o RESORT a construção de um hotel com 48 quartos e 12 villas de tipologia T4, dedicadas fundamentalmente 

à família. O resort terá ainda serviços de restaurante, bar, piscina, ginásio, parque infantil, campos de jogos, cinema ao ar-

livre e um magnífico Spa.   

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Golf Mira Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.13 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 600.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Odemira Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Terraval - Avaliação e Consultoria 
Imobiliária Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Associação de Beneficiários do Mira; 
AHSA Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 5 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

Construção de espaço de animação desportiva de qualidade, em Odemira , que sirva de apoio à oferta turística local e que seja 

difusora da prática desportiva desta modalidade e  que estruture um campo que tenha, pelo menos, um “ driving range”, um “ 

putting green” e uma zona de animação jovem de golfe e uma pequena estrutura de alimentos e bebidas. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Guarda Rios Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.14 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 200.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Mira d’Acerto, Sociedade de 
Desenvolvimento Turismo de 
Odemira 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

Projecto de requalificação com alargamento da capacidade de acolhimento e incremento da variedade da oferta real e 

potencial gastronómica e de animação pela criação de estruturas amovível, que aumenta a capacidade instalada de recepção 

de clientes e que viabiliza o negocio por criar dimensão critica, e que se distingue pela singularidade no litoral alentejano. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Hotel Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.15 

Pretende-se com este projecto, combater as 

insuficiências de alojamentos existentes no 

território. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.700.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Sociedade de Desenvolvimento 
Turismo de Odemira, Santa Casa da 
Misericórdia 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

• Requalificação de unidade hoteleira quer na área de alojamento, quer na área de serviços; 

• Promoção e divulgação do empreendimento; 

• Prestação de serviços de qualidade diferenciada e promotora de lucro. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Herdade da Batalha - Turismo Integrado Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.16 

Trata-se do desenvolvimento de projecto 

Turístico – Resort – dedicado ao sector e 

mercado Equestre, implantado na H. da Batalha 

em cerca de 3.000 hectares. 

O principal objectivo é o de dotar Portugal de 

uma infra-estrutura Equestre de nível mundial, 

de forma a possibilitar a captação de uma quota 

de mercado neste subsector da economia , 

associando-o ao Turismo Equestre em todas as 

suas vertentes 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 25.0000.000€ 

Investimento Publico  

António Xavier de Lima / Green Pine's 
Mountain - Investimentos e Exploração 

Turística, S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

As principais componentes do projecto são; Hipódromo , Pistas de Salto , de Pólo, de Horse Ball, Percursos de Atrelagem, 

Percursos de CCE , de TREC , Picadeiros cobertos e descobertos , Centro de Aprendizagem Equestre e Júnior Club, Centro de 

Formação Profissional,  Clínica Equestre e Vários Centros Equestres com capacidade total , em ano cruzeiro , para cerca de 

1.500 Cavalos. O projecto, prevê cerca de 2.500 camas Turísticas , em Hotel , “ Lodge Hípico “ ( Luxo ) , Suite Hotel de 5 

Estrelas,  para estadias prolongadas,  cerca de 450 unidades de Alojamento uni familiar de Turismo Residencial em vários 

núcleos Equestres , Zona de Desportos Náuticos não motorizados. 

O projecto prevê ainda a recuperação de vários percursos Equestres , para passeios ,  na H. da Batalha , no Monte Novo do Sul 

e na Herdade da Murta. Este componente inclui a recuperação do aglomerado edificado dos respectivos “ Montes “ , situados 

nas margens do Rio Sado.  

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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CostaTerra Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.17 

CostaTerra, Resort - Resort de alta qualidade 

classificado como Projecto de Interesse Nacional 

e objecto de Declaração de Reconhecimento de 

Interesse Público por parte do Governo 

Português. Localizado na Herdade da 

CostaTerra, uma propriedade com 843h, no 

Lugar das Fontaínhas, freguesiade Melides, 

concelho de Grândola. O Resort ocupa 200ha dos 

quais 151,9 ha são áreas verdes, incluindo 75,9 

ha destinados a Campo de Golfe do tipo links. 

Está prevista a instalação de 2.912 camas em 

322.403 m2 de área de construção. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 510.000.000€ 

Investimento Publico  

CostaTerra, Sociedade Imobiliária de 
Grândola, S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Objectivos: Colocar no mercado serviços hoteleiros e turísticos de alta qualidade entendendo-se o princípio da 
sustentabilidade na sua forma mais ampla como factor de oportunidade, identificação e valorização, destacando-se a 
Integração paisagistica tirando partido da morfologia do terreno existente como critério fundamental de projecto, respeito 
pelos valores culturais da região que engloba critérios de desenho urbano, tipologias de edifícios e linguagem estética, 
métodos e materiais construtivos. Gestão integrada das infra-estruturas orientada para a poupança e reutilização de 
recursos,gestão de resíduos e utilização de energias alternativas, quer pela instalação de dispositivos e meios humanos 
adequados a esse fim quer pela sensibilização ambiental dos vários intervenientes do processo. Recuperação, manutenção e 
conservação dos valores ambientais autóctones e defesa da biodiversidade através da concretização de projectos de gestão das 
áreas naturais e a renaturalizar no interior e na envolvente do projecto. Atitude proactiva quanto à responsabilidade social ao 
nível local e regional directamente ou emarticulação com projectos culturais ou de apoio social. Contribuição para a 
sustentabilidade económica local e regional através da articulação com outros projectos e actividades económicas que 
promovam a sustentabilidade, a desenvolver na área da Herdade ou na sua envolvente local e regional. 

Componentes do projecto: 8 lotes para Estabelecimentos Hoteleiros; 4 lotes para Meios Complementares de Alojamento 
Turistico; 204 lotes para Moradias Turisticas; 12 lotes para EquipamentosDesportivos; Comércio; Saúde e Bem Estar (Clinica de 
talassoterapia, saunas, ginásios);Religiosos; Restauração;Administrativos e Manutenção; 13 lotes para equipamentos de apoio 
das diversas redes de infra-estruturas instaladas e a instalar. 

A execução do projecto comporta aspectos complementares indissociáveis, tais como a gestão de espaços naturais e a 
renaturalizar  através de acções caracterizadas, calendarizadas e orçamentadas em Plano de Gestão Florestal, abrangendo a 
restante área da CostaTerra, parte da qual incluída no Sítio PTCON0034 Comporta Galé da Rede Natura 2000;participação na 
execução de Planos de Praia previstos no POOC Sado-Sines, em coordenação com diversas entidades nomeadamente a Comissão 
de Coordenação Regional do Alentejo e a Câmara Municipal de Grândola 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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to
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Odemira-BusinessHotel Residence Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.18 

Pretende-se com este projecto, combater as 
insuficiências de alojamentos existentes no 
território. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.500.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Odemira Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Sociedade de Promoção Turística de 
Odemira; Mira d’Acerto Lda Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Caracterização genérica do projecto: 

• Hotel-Residencial de 20 quartos superiores com facilidades especiais para homens de negócio. 

• Facilidades especifica da unidade hoteleira de 3 estrelas, tais como: recepção 24 horas, serviço diário de limpeza de quartos, 

serviço de pequenos-almoços, serviço de bar, serviço de light meals 24 horas, serviço de telefones e faxes e serviços de assistência e 

apoio a negócios 24 horas com área integrada de wireless; serviço de reservas, atendimento e banquetes; serviço de apoio a 

“homens de negócios” com facilitação de Internet, salas de reuniões, escritório de negocio e salas de exposição; zona de 

estacionamento; facilidades desportivas na área da náutica de recreio. 

• Unidade única na vila capital do concelho com valências especiais no âmbito da oferta de salas de reuniões, de áreas de negócios e 

de eventos que suportam e estruturam e qualificam a oferta de quartos tipo suite idealizados para conforto de homens de negócios. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to
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úb
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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‘Amanduna’ Hotel Spa – Área de Desenvolvimento Turístico 3 (ADT 3) Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.19 

A área de incidência do plano, com 377 ha e 

nela está contemplada a construção, entre 

outros, do Hotel “H1”, do aldeamento turístico 

“A1” e do loteamento residencial “L1”, 

integrados num empreendimento turístico 

localizado na faixa litoral, de Tróia a Sines, 

vocacionada no Plano Estratégico Nacional de 

Turismo como espaço para o desenvolvimento de 

actividades turísticas e de lazer. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 19.400.000€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Herdade da Comporta – Fundo 
Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
O desenvolvimento desta ADT pauta-se pelo entendimento e valorização das qualidades biofísicas e ambientais únicas do 
território onde se insere, e pela potenciação das características específicas da localização de que usufrui.  

Pretende-se criar um local único, conhecido pelos seus activos ambientais, históricos e culturais, preservando a integridade, 
vastidão e simplicidade da terra, criando de forma sustentável um destino turístico de alta qualidade em perfeita harmonia 
com o ambiente e com a população são os objectivos que norteiam o desenvolvimento destes projectos e acções que decorrem 
da interpretação e da constatação do valor único de que se reveste toda esta região do Alentejo Litoral. 

Tudo isto distingue um cenário cuidadosamente concebido que respeite o ambiente e valorize a experiência do visitante. 
Turismo ambiental, exploração de fauna e flora, equitação, e prática de actividades no mar fazem igualmente parte do 
“menu”, com o golfe como um elemento fundamental da estratégia e da oferta turística. 

Estes 3 empreendimentos - o Hotel “H1”, o aldeamento turístico “A1” e o loteamento residencial “L1” – estão a ser 
desenvolvidos de forma integrada para acolher uma unidade hoteleira e ‘villas’ residenciais de alta qualidade, de gestão 
integrada, com exploração pelo grupo hoteleiro ‘Aman’. 

Principais indicadores do Hotel: Edifício principal com recepção, bar, biblioteca, 2 restaurantes, 36 quartos, Zonas externas 
incluindo piscina principal e terraços. Principais indicadores do Spa: 6 salas de tratamento; Sauna / Gimnasium 

Este projecto integra-se nos objectivos estabelecidos pelo PROVERE, nomeadamente no que se refere à necessidade de 
assegurar a sustentabilidade das actividades económicas ligadas ao sector do turismo, nomeadamente os empreendimentos 
turísticos, criando um produto turístico altamente competitivo. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Campos de Golfe Nascente e Poente – Área de Desenvolvimento Turística 2 (ADT 2) Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.20 

A Área de Desenvolvimento Turístico 2, da 

Torre, no Concelho de Alcácer do Sal, está 

identificada no Plano Regional do Ordenamento 

do Território do Litoral Alentejano, PROTALI, e 

delimitada e regulamentada no Plano Director 

Municipal de Alcácer do Sal. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 20.350.000€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Herdade da Comporta – Fundo 
Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
A área de incidência do plano, com 365 há, está contemplada a criação de dois novos campos de golfe, de 18 buracos, e 
equipamento complementar, integrados num empreendimento turístico localizado na faixa litoral, de Tróia a Sines, 
vocacionada no Plano Estratégico Nacional de Turismo como espaço para o desenvolvimento de actividades turísticas e de 
lazer. 

Na concepção dos projectos, foram tidos em conta determinados conceitos de construção que promovem uma correcta gestão 
dos recursos nas fases de construção e de exploração. Destacam-se a minimização dos movimentos de terras, a minimização da 
utilização de energia para elevação e pressurização de água, a maximização do uso de águas residuais em rega, a utilização do 
campo de golfe para promover a depuração das águas residuais e a recarga dos aquíferos subjacentes com estas, a escolha da 
espécie utilizada para arrelvamento das áreas de jogo, por se tratar de espécie que suporta várias medidas minimizadoras dos 
impactos, fundamentalmente ao nível da gestão das baixas necessidades hídricas, reduzida aplicação de fertilizantes e 
pesticidas, mais baixa frequência de cortes de relva.  

Campo de Golfe Nascente: Campo de golfe com 18 buracos; Área do lote de terreno em que se insere o campo de golfe – 83,9 
ha; Área regada do campo de golfe e campo de treino – 35ha 

Campo de Golfe Poente: Campo de golfe com 18 buracos; Área do lote de terreno em que se insere o campo de golfe – 63,9 ha; 
Área regada do campo de golfe – 30ha; 

Este projecto integra-se nos objectivos estabelecidos pelo PROVERE, nomeadamente no que se refere à necessidade de 
assegurar a sustentabilidade das actividades económicas ligadas ao sector do turismo, nomeadamente os empreendimentos 
turísticos, criando um produto turístico competitivo. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Campo de Golfe – Área de Desenvolvimento Turística 3 (ADT 3) Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.21 
A Área de Desenvolvimento Turístico 3, do 

Carvalhal, no Concelho de Grândola, está 

identificada no Plano Regional do Ordenamento 

do Território do Litoral Alentejano, PROTALI, e 

delimitada e regulamentada no Plano Director 

Municipal de Grândola. A área de incidência do 

plano, com 377 ha e nela está contemplada a 

criação de um novo campo de golfe, de 18 

buracos e equipamentos de apoio 

complementares, integrado num 

empreendimento turístico localizado na faixa 

litoral, de Tróia a Sines, vocacionada no Plano 

Estratégico Nacional de Turismo como espaço 

para o desenvolvimento de actividades turísticas 

e de lazer. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 10.525.000€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Herdade da Comporta – Fundo 
Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Os objectivos estabelecidos para este campo de golfe são a criação de uma estrutura de alta qualidade, no seu desenho, 

construção e instalações de apoio para que constitua uma verdadeira "âncora" do desenvolvimento turístico de toda a Herdade 

da Comporta. 

Pretende-se a construção de um campo de golfe que venha a ser reconhecido internacionalmente, e que funcione como factor 

de atracção de visitantes. Assim, trata-se de um campo de golfe com duas voltas de nove buracos, com a localização do Clube 

de Golfe no ponto de ligação das duas voltas.  

O campo será dotado de um Clube de Golfe com recepção, balneários, loja, restaurante, espaços administrativos e áreas de 

depósito e parqueamento de carros eléctricos e tróleis. 

Características do projecto:Campo de golfe com 18 buracos;Área do lote de terreno em que se insere o campo de golfe – 

87,7ha; Área regada do campo de golfe e campo de treino – 32ha;Clube de Golfe; 

Este projecto integra-se nos objectivos estabelecidos pelo PROVERE, nomeadamente no que se refere à necessidade de 

assegurar a sustentabilidade das actividades económicas ligadas ao sector do turismo, nomeadamente os empreendimentos 

turísticos, criando um produto turístico competitivo. 

Instrumentos de Política Pública 
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 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  
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Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Hotel Rural “Celeiro da Malha” Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.22 

Este projecto tem como objectivo a 

recuperação, remodelação e ampliação um 

edifício existente, identificado como “Celeiro 

da Malha”, localizado no caminho que liga a 

Comporta ao Cambado, e sua transformação em 

Hotel Rural. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.883.245€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Herdade da Comporta, Actividades 
Agro Silvícolas e Turísticas S.A. Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
É dentro da lógica da organização e estruturação da sede da herdade que é construído o ‘celeiro da malha’, designação por 
que é actualmente conhecido o edifício em análise e que concentrou na mesma estrutura edificada a valência (inicial) de 
aviário, uma das componentes alimentares que abastecia e assegurava a auto subsistência da herdade, com duas habitações 
anexas. A opção de reconversão deste edifício para hotel rural deve-se a diversos factores, dos quais se destaca a qualidade 
paisagística conjugada com a envolvência dada pela duna e pinhal, que conferem ao local um sentido intimista de grande 
interesse, aos quais se aliam a calma e o contacto com a natureza, as práticas agrícolas que se desenvolvem na várzea como 
cenário e por fim o cordão dunar como horizonte. 

O presente projecto procura valorizar o património edificado da Herdade da Comporta, podendo considerar-se que o edifício 
em questão faz parte de um conjunto arquitectónico intimamente ligado à história da região e do território, às suas 
actividades socio-económicas, tradições e costumes. A área envolvente caracteriza-se por uma grande qualidade ambiental e 
biofísica, não existindo quaisquer estruturas degradadas ou actividades potencialmente insalubres, poluentes ou causadoras de 
eventuais prejuízos das condições naturais, paisagísticas e culturais. 

O edifício existente apresenta um total de superfície coberta de 368,70 m2, que o projecto propõe ampliar para 710,24 m2 
acima do solo e 222,00 m2 abaixo do solo. No total, o hotel tem quinze quartos todos com instalação sanitária privativa, sendo 
um deles adaptado para deficientes. A acessibilidade a deficientes é total a todo o edifício. 

Sendo o Ecoturismo um dos projectos âncora do PROVERE, considera-se que o hotel rural assumirá funções de apoio às 
actividades turísticas a desenvolver na área da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES) e funcionará como estrutura 
complementar a outras intervenções de cariz ambiental já apresentadas pela Herdade da Comporta ao PROVERE.  

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
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 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Infra-estruturas Macro – Área de Desenvolvimento Turística 2 (ADT 2) Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.23 

A Área de Desenvolvimento Turístico 2, da 

Torre, no Concelho de Alcácer do Sal, está 

identificada no Plano Regional do Ordenamento 

do Território do Litoral Alentejano, PROTALI, e 

delimitada e regulamentada no Plano Director 

Municipal de Alcácer do Sal. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 19.000.000€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Herdade da Comporta – Fundo 
Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

A área de incidência do plano tem 365 ha. No âmbito do conceito global de desenvolvimento para a Herdade da Comporta, a 

ADT2 será uma área eminentemente turística, de residência de vilegiatura, em estreita ligação com a natureza, na qual a 

presença da paisagem natural e da mata seja dominante, pretendendo-se que constitua um “Resort de Golfe” integrado na 

mata. Não se localizando na proximidade imediata das praias, beneficia do acesso fácil a um conjunto vasto e diversificado de 

recursos para o recreio e lazer, parte dos quais a desenvolver de modo integrado no projecto global da Herdade da Comporta. 

O empreendimento é constituído por 2 hotéis e 2 hotéis – apartamento (1.750 camas turísticas), 3 aldeamentos turísticos com 

capacidade para 1.717 camas e ainda 245 lotes de moradias com capacidade para 1.470 camas residenciais, num total de 4937 

camas. Inclui ainda 2 campos de golfe de 18 buracos e equipamentos de apoio. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
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Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
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 Outros  
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Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Infra-estruturas Macro – Área de Desenvolvimento Turística 3 (ADT 3) Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.24 

A Área de Desenvolvimento Turístico 3, 

Carvalhal, no Concelho de Grândola, está 

identificada no Plano Regional do Ordenamento 

do Território do Litoral Alentejano, PROTALI, e 

delimitada e regulamentada no Plano Director 

Municipal de Grândola. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 18.000.000€ 

Investimento Publico  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Herdade da Comporta – Fundo 
Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

A área de incidência do plano é de 377 ha. No âmbito do conceito global de desenvolvimento para a Herdade da Comporta, a 

ADT3 será uma área eminentemente turística, de residência de vilegiatura, em estreita ligação com a natureza, na qual a 

presença da paisagem natural e da mata seja dominante. 

A componente turística da ADT3 integra um total 5900 camas distribuídas por hotéis e hotel-apartamentos (2100 camas), e 

aldeamentos turísticos (2300 camas). A componente residencial ocupa a parte norte da ADT3 e tem capacidade para 1500 

camas. Inclui ainda um campo de golfe de 18 buracos e equipamentos de apoio. 

O presente projecto respeita às infra-estruturas principais do empreendimento, que constituirão a malha estruturante do 

mesmo, criando os acessos viários e as redes de distribuição e alimentação às várias parcelas, no interior das quais serão 

constituídos os produtos turísticos/residenciais.  

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
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Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Matinha Eco Resort Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.25 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1600.000€ 

Investimento Publico  

Alfredo Rocha Moreira da Silva 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Santiago do Cacém Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Crédito Agrícola – Caixa da Costa 
Azul Acções Colectivas  Candidatura      

Outras ADL Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
A partir de um bem sucedido micro negócio hoteleiro de cariz familiar, designado Casa de Campo Herdade da Matinha, 

integrado na Serra do Cercal, Zona de Protecção Especial - código PTZPE0015 - prevista no Plano Sectorial da Rede Natura 

2000, o plano consiste em evoluir para uma unidade hoteleira de excelência na vertente do Turismo Natureza. Em termos 

genéricos, à luz do princípio “utilizar, preservando”, este projecto aspira vir a ser exemplar a respeito daquilo que se entende 

por gestão sustentável de uma área protegida.  

Três objectivos específicos: (i) aumentar de modo ponderado a capacidade de alojamento dos actuais 8 até 29 quartos, e 

também, em fase posterior, alguns bungalows; (ii) alargar oferta de serviços, designadamente, restauração, programas para 

empresas, actividades náuticas de mar e rio, hipismo, fruição e interpretação do património natural, percursos pedestres, e 

acesso às vivências e produtos rurais de qualidade; (iii) profissionalizar organização nas suas diferentes áreas, nomeadamente, 

controlo de gestão, sistema informático, força de vendas e canais de distribuição, gestão e sensibilização ambiental, o que 

pressupõe investimento contínuo em formação de um quadro de pessoal que rondará os 8 a 12 colaboradores permanentes. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Herdade do Pinheirinho – centro desportivo Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.26 

O objectivo principal deste equipamento é criar 

infra-estruturas no empreendimento turístico, 

de instalações desportivas vocacionadas para a 

prática de desportos colectivos de nível amador, 

competição ou alta competição. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 620.000€ 

Investimento Publico  

Pelicano S.A./Feba Ferenbau 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

O equipamento localiza-se na proximidade da estrada de acesso á praia e junto á entrada do empreendimento (já existente 

como caminho, mas alvo de melhoramentos no âmbito das obras a realizar no empreendimento do Pinheirinho), permite uma 

utilização livre do público em geral ou dos clientes do empreendimento turístico com 4 campos relvados com as medidas 

standard internacionais para a pratica de desportos ao ar- livre em campos com estas características (Futebol, Rugby, Hóquei 

de Campo, etc), a estrutura será complementada por uma zona de estacionamento para 56 viaturas ligeiras ou 35 colectivas e 

o caminho de acesso a partir da rotunda de acesso ao empreendimento (actualmente em construção), e um edifício de apoio 

com balneários e um pequeno apoio de bar e esplanada, executado em estrutura de madeira Pré-Fabricada. 

Todo o acesso a este equipamento, a zona de estacionamento e os caminhos pedonais de acesso aos campos de prática 

desportiva serão executados com pavimento permeável de saibro, sobre o terreno natural compactado, com drenagem natural. 

Relativamente aos campos de prática, estes deverão ser totalmente relvados, permeáveis e executados em consonância com a 

frequência de utilização prevista, isto no que diz respeito ao tipo de drenagens ao método construtivo e ao tipo de rega a 

optar em sede de projecto de execução. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
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Mecanismos de Eng. 
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Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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HOTEL SUITE - MARINE 5 estrelas Congress Center Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.27 

O tipo de empreendimento que se pretende 
executar é de qualidade, virado para as classes 
C, B e A. Esta unidade hoteleira, compreende 
um total de 118 unidades de alojamento.As 
fracções têm as seguintes tipologias: 
92Estúdios; 6 Suites;4 UMC; Total de camas – 
173 (58 duplas; 80 individuais; 30 suplementares 
individuais; 5 deficientes); Estacionamentos – 
380 lugares de estacionamento; Piscinas – 1 - 
mista de Verão / Inverno, 2 - No telhado; Centro 
de Congressos – 400 lugares; Restaurante – 400 
lugares (preparado para grandes eventos); 3 
Bares; Ginásio; SPA; 8 Salas para reuniões e 
conferências;Office Center. Área bruta de 
construção total é de 16.306 m2 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.8000.000€ 

Investimento Publico  

Bel Habitat, sociedade técnica de 
habitação, S. A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Bel Habitat, S. A.; CAIXA AGRÍCOLA 
DA COSTA AZUL Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
 

A construção será de boa qualidade, orientada para a gama média/alta do mercado, nomeadamente com materiais nobres, 
vidros duplos, ar condicionado… (Hotel 5 estrelas). A boa qualidade também é constatada pelas grandes áreas dos quartos com 
áreas superiores a 40 m2. Assim, os quartos destinam-se a 2 mercados-alvo em simultâneo, um primeiro que consiste na 
procura de um local para férias, seja por pequenos períodos ou apenas de passagem, outro que consiste na procura de um local 
com qualidade, destinado a quadros médios e superiores, que necessitarão de um local com estas características, para os 
apoiar no exercício da sua actividade profissional, sempre quem se deslocarem à região. (Porto de Sines e Empresas 
Internacionais). 

O Alentejo tem sido nos últimos anos, cada vez mais procurado para fins-de-semana, sendo muito mais próximo do Algarve, e 
muito menos explorado.A este propósito, refere-se a proximidade desta unidade com excelentes praias, factor que constituí 
uma mais valia importante deste empreendimento. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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EXPERIENCE CAMP de Santiago do Cacém Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.28 

Pretende-se a criação de um EXPERIENCE CAMP 

destinado a servir de base logistica e operação 

para empresas de animação turistica, cultura, 

sensibilização e formação ambiental e de Lazer 

que queiram operar e prestar serviços no na 

zona norte do Litoral Alentejano. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.627.000€ 

Investimento Publico  

Expecials, Lda – Avidaébela 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

Pretende-se ainda, reunir no EXPERIENCE CAMP um conjunto de parceiros, ja identificados e actualmente a colaborar com o 

guia de experiencias “avidaébela” – (www.avidabela.com), de forma a criar uma nova oferta de animação turistica, 

aproveitando a oportunidade que será criada com o aparcimento de novas unidades hoteleiras e empreendimentos turisticos 

em toda a costa norte do litoral alentejano. 

O objectivo do promotor é servir de facilitador para as empresas de animação, promovendo o acesso a base de logistica, de 

promoção e clientes. Para os potenciais Clientes (grupos Hoteleiros, Agencias, DMC e Clientes directos Corporate o promotor 

será o hubb de acesso a experimentação da região, criando e complementando as estadias com a oferta de programas de 

animação turistica que apresentem e vivenciem o melhor da região. 

O Concelho de Santiago assume-se com uma localização priveligiada para  a realização EXPERIENCE CAMP pela proximidade a 

eixo viarios principais, a sua localização no epicentro do triangulo ALCACER_GRANDOLA _SINES e pela riqueza inexploradas das 

suas riquezas naturais como a Lagoa de Santo André. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Rede  EcoExperience Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.1.29 

O ecoturismo é um segmento turístico em 

expansão, onde a respectiva filosofia de 

respeito pela natureza no usufruto da mesma 

em equilíbrio e ponderação. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 975.000€ 

Investimento Publico  

Green Bubble – Turismo Sustentável, SA 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Câmaras municipais Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Rede de parceiros “a Vida é Bela” Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Outras entidades Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 0 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Comercialização de serviços de animação turística especificamente concebidos para nichos de mercado na área do ecoturismo 

e turismo da natureza. Pretende-se mobilizar os fornecedores locais para redesenharem a sua oferta e criarem produtos 
turísticos mais amigos do ambiente que respondam às exigentes expectativas de consumidores que valorizam a proximidade 
com a natureza e praticas ambientalmente responsáveis. Os promotores foram pioneiros na agregação da oferta de uma rede 
de fornecedores que conta hoje com mais de 300 parceiros (“a Vida é Bela” comercializa mais de 1000 serviços de animação 
turística de carácter generalista) e consideram que existe mercado para um projecto muito focado em targets nacionais e 
internacionais específicos. 

As principais componentes do projecto são: (i) Desenvolvimento da rede - mobilização de parcerias, criação de ferramentas e 
procedimentos que agilizem as operações e a comunicação entre empresas e entre estas e os clientes, bem como a adopção de 
práticas inovadoras e amigas do ambiente; Estruturação da oferta – concepção e redesenho de produtos turísticos (programas 
de natureza soft, de descoberta, de educação/ética ambiental, de bem estar, de natureza hard, outdoor, etc..), e 
desenvolvimento de propostas de valor e estratégias adequadas a uma enorme diversidade de nichos de mercado; Plataforma 
tecnológica – e desenvolvimento de conteúdos e ferramentas de comunicação (base de dados, conteúdos, newsletters, etc..) 
que ajudam a cimentar a rede e constituem uma óbvia mais valia para os fornecedores de actividades de lazer; (ii) 
Comunicação e eventos um posicionamento inovador e uma comunicação que privilegiando o canal internet irá trabalhar com 
diferentes suportes e abordagens tendo em conta a diversidade de targets e a necessidade de promover o cross seling; (iii) 
Acesso a mercados internacionais - refira-se a este nível a experiência já adquirida nomeadamente com os projectos 
www.lavidaesbella.es  e  www.avidaebela.com.br, bem como o potencial de micro nichos de mercado constituídos por 
consumidores de produtos muitíssimo temáticos que viajam (dos mais dispares locais) para praticar determinadas modalidades; 
(iv) Cooperação com entidades públicas e privadas – nomeadamente para fomentar a modernização das práticas de gestão das 
microempresas parceiras, bem como a especialização em áreas disciplinares muito específicas do turismo da natureza. 

Instrumentos de Política Pública 
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 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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EXPERIENCE CAMP da Comporta Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.1.30 

Pretende-se a criação de uma base de operações 

e de logística para empresas de animação 

turística, lazer e sensibilização ambiental que 

queiram operar e prestar serviços na zona norte 

do Litoral Alentejano. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 960.000€ 

Investimento Publico  

Quinta do Sossego – Sociedade Agrícola, 
Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Câmaras municipais Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Rede de parceiros “a Vida é Bela” Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Outras entidades Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 0 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Pretende-se reunir no EXPERIENCE CAMP um conjunto de parceiros, já identificados e actualmente a colaborar com o guia de 

experiencias www.avidabela.com, de forma a criar uma nova oferta de animação turística, aproveitando a oportunidade que 

será criada na região com o aparecimento de novas unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos. 

O projecto desenvolver-se-á na Quinta do Sossego, propriedade onde está sediada a entidade promotora que dispõe de 28 

hectares e condições únicas para a prestação de serviços de animação turística.  

O objectivo do promotor é servir de facilitador para as empresas de animação, promovendo o acesso a uma base logística, a 

ferramentas de promoção, bem como a clientes. Para os grupos hoteleiros, agencias e clientes corporate o projecto permitirá 

criar um hub de acesso a serviços de Lazer na região.  

Refira-se que a localização do EXPERIENCE CAMP da Comporta (a apenas a 1 hora de Lisboa) e a imagem de “glamour” 

associado a este destino potencia a sua utilização por particulares e grupos e permite desenvolver interessantes acções de 

cross-sellig. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Percurso Pedestre Santiago do Cacém - Aljezur GR 11 Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.01 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 40.0000€ 

Investimento Público  

Casas Brancas – Associação de Turismo 
de Qualidade do Litoral Alentejano e 

Costa Vicentina 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 

C.M. de Aljezur, Odemira, Sines, 
Santiago do Cacém, ICNB, CCDRA, 
Juntas de Freguesia, Turismo do 
Alentejo 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Outras entidades privadas Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Associação Almargem; AMLA Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: Âmbito Territorial Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto percurso pedestre Santiago do Cacém – Aljezur GR 111 atribuir ao litoral alentejano um produto turístico muito forte, 

fortemente sustentável. Trata-se de um projecto que unirá toda a costa sudoeste desvinculando-a de uma imagem de destino sol e 

mar, antes apostando na sua vertente ambiental, cultural e paisagística. Este projecto visa ainda dar suporte a todos os pequenos 

empresários da região, que nele podem encontrar uma fonte de investimento segura ou apenas usufruir do regular fluxo de visitantes 

que a região irá ganhar.  

O projecto consiste em implementar um percurso pedestre que ligará Santiago do Cacém a Aljezur, com seguimento para Monchique e 

Sagres (e destes dois pontos à Via Algarviana), a integrar na grande rota transnacional GR11, que vem de S. Petersburgo e passa pelos 

Caminhos de Santiago, terminando precisamente no Cabo de S. Vicente. O percurso seguirá o caminho histórico, passando 

naturalmente pelas localidades mais importantes, como V. N. Milfontes, Odemira ou Aljezur, e será igualmente percorrível de 

bicicleta. Serão ainda implementadas variantes deste percurso em alguns troços que mereçam um desvio até à costa. Do mesmo modo, 

serão trabalhadas pequenas rotas circulares, para caminhadas de algumas horas ou dias, e que poderá apostar em grupos alvo 

específicos, como as famílias, caminhantes profissionais, seniores, etc. Este será o projecto âncora que viabilizará a implementação de 

outros projectos complementares, nomeadamente centros de interpretação ambiental temáticos (geologia, ornitologia, flora 

endémica, etc), pequenos parque de lazer e convívio, parques de estacionamento, etc, tendo um plano de divulgação muito forte, a 

nível internacional, sobretudo europeu. 

Instrumentos de Política Pública 
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Mecanismos de Eng. 
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 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Rota das Tabernas Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.02 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 70.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

As tabernas são um património importantes dadas a sua presença na cultura portuguesa. O projecto “Rotas das Tabernas” pretende 

reavivar a velha tradição do conceito de “taberna”, concedendo-lhe maior valor económico e renovando-o para fazer face à nova 

procura de um mercado diferente, com maior poder económico e diversificado, deseja encontrar em espaços identificados de uma 

comunidade. 

A rota das tabernas conduz o visitante a uma tour da zona litoral à serra e aos aglomerados urbanos e rurais, permitindo ao visitante 

desfrutar da diversidade geográfica do concelho de Grândola. 

É com esta filosofia, potenciada por um importante património cultural (gastronomia, cante e outras expressões de música popular, 

poesia popular,etc.) que, anualmente, se constrói o percurso da rota das tabernas e de cada um destes lugares se faz um local de 

convivialidade, troca de experiências, saberes, cheiros, gostos e sabores. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Rota do Estuário de Sado Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.03 
O projecto da Rota do Estuário do Sado pretende dinamizar a 
visitação do estuário através da criação de um percurso 
turístico entre Tróia e Alcácer do Sal, vocacionado para a 
fruição do património natural e arqueológico da região, e de 
outras temáticas complementares, como sejam a gastronomia 
e as actividades económicas tradicionais. O projecto será 
concretizado pela criação de uma rede de infra-estruturas e 
condições que combinarão estadia com percursos naturais e 
culturais, permitindo aos respectivos visitantes desfrutar de 
uma área única de elevado valor natural, paisagístico e 
patrimonial de uma forma plena e sustentável, rede essa que 
integrará nomeadamente: Ecoresort; Centro de interpretação 
arqueológico e ambiental, junto às Ruínas Romanas de Tróia; 
valorização das Ruínas Romanas de Tróia, incluindo percurso 
de visitação; percurso de visitação na Estação Arqueológica de 
Abul; cais de atracagem nos diferentes pontos de interesse 
(Tróia, Abul, salinas); observatório de avifauna nas salinas; 
sinalização do estuário. O Ecoresort constitui um produto 
turístico fortemente inovador, que concilia a conservação da 
natureza e o fomento da biodiversidade, no quadro de uma 
gestão pró-activa da fruição dos recursos naturais e do 
património construído. A qualidade ambiental do Ecoresort, 
inserido num contexto de excelência, que motivou a inserção 
da área no sítio PTCON0011 – Estuário do Sado da Rede Natura 
2000, será assegurada pela integração do Ecoresort no sistema 
de gestão ambiental do Troiaresort, certificado pela Norma 
internacional ISO 14001 desde 2005 e registado no sistema 
comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) desde 2008.  

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 36500000€ 

Investimento Público  

S.I.I. - Soberana – Investimentos 
Imobiliários, SA; Imoareia - 

Investimentos Turísticos, SGPS, SA 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 
C.M. de Grândola; ICNB, I.P.; 
IGESPAR, I.P.; Infratróia - 
Infraestruturas de Tróia, EM 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 6 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

• Adicionalmente, o Ecoresort tem como meta a obtenção do Rotulo Ecológico Europeu nos serviços de alojamento turístico, marca que 
representa o topo das exigências ambientais e das boas práticas na concepção, construção e exploração dos empreendimentos. O Ecoresort será 
constituído por um aldeamento turístico, um centro equestre, um hotel (a instalar junto às Ruínas Romanas de Tróia, em edifício a recuperar 
para o efeito) e uma rede de percursos pedonais destinada à observação da natureza. O modelo de ocupação - disperso, integrado na paisagem, 
respeitando a modelação do terreno existente e capitalizando os valores ambientais - apresenta características inovadoras em Portugal, 
inserindo-se num território com habitats e espécies com estatuto de protecção, tanto na vertente da vegetação como da avifauna, com uma 
paisagem única, que se estrutura em torno da laguna da Caldeira e uma morfologia dunar que domina o território.  

• O projecto será complementado pela criação de um centro de interpretação arqueológico e ambiental, a construir junto às Ruínas Romanas 
de Tróia, classificadas como monumento nacional em 1910. As Ruínas Romanas serão objecto de valorização, prevendo-se, nomeadamente, a 
criação de um percurso de visitação e respectiva sinalética interpretativa.  Será também criado um percurso de visitação, com funcionalidades 
semelhantes, na Estação Arqueológica de Abul, na qual se encontram vestígios de ocupação fenícia e romana, bem como um percurso de 
birdwatching e de observação da fauna nas salinas, que incluirá um observatório, a construir para o efeito. Os percursos de visitação, que terão 
uma componente fluvial e uma componente pedonal, incluirão ainda a instalação de pontões de acostagem nos diferentes pontos de interesse 
(Tróia, Abul, salinas), a sinalização do estuário por forma a permitir a segurança do tráfego fluvial e a construção de passadiços para circulação 
pedonal. 

• Pretende-se, ainda, recriar um produto gastronómico que fez a riqueza da povoação romana de Tróia – um molho de peixe genericamente 
designado por garum – de que se conhecem receitas nos autores clássicos. Este condimento será integrado na gastronomia local. Este projecto 
integrado contribuirá para os seguintes objectivos: - oferta de um produto turístico que integra as componentes do turismo activo e turismo 
cultural e que oferece ao visitante uma experiência autêntica e de envolvimento com o território (paisagem, cultura e gentes); - contribuição 
para a protecção e sensibilização ambiental; - desenvolvimento económico, social e cultural da região abrangida e, consequentemente para a 
melhoria da atractividade e capacidade de fixação de pessoas e empresas no território; - recuperação e conservação do património edificado 
com interesse histórico/arqueológico, com vista à criação e/ou remodelação de novos espaços dedicados ao “edutainment”  ambiental, 
patrimonial e cultural, numa lógica inovadora e diferenciadora; - valorização das tradições e da identidade da região, que constitui uma área 
de baixa densidade; - fomento do combate a um modo de vida sedentário através da prática de actividades desportivas decorrentes da oferta 
de um produto turístico que integra a componente de “diversão saudável”, presente nos desportos de natureza, com especial destaque para a 
dinamização de percursos pedonais; - qualificação/atracção de competências para os sectores do turismo e da conservação do património. 

Instrumentos de Política Pública 
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Financeira 
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Formação Profissional    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Cruzeiro do Sado ao Mira Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.04 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 180.000€ 

Investimento Público  

ADL – Associação Desenvolvimento 
Litoral Alentejano 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Capitanias do Porto de Setúbal e 
Sines Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas Empresários do Sector Turístico, 
Restauração, Artes e Ofícios Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O Projecto incide na dinamização de uma acção de promoção turística integrada, constituindo-se como projecto complementar. A 

Proposta de Evento tem como objectivo organizar uma iniciativa que vai dar a conhecer todo o território, na sua vertente marítima e 

fluvial, numa perspectiva de congregar as diferentes actividades que se podem desenvolver na região, envolvendo assim os agentes 

locais desde restaurantes, empresas de animação turística, artes e ofícios. O evento incide na organização de um Cruzeiro entre o 

Sado e o Mira, de onde poderão embarcar os passageiros nacionais e internacionais (com ligação ao aeroporto), passando pelas 

paisagens costeiras e observando os núcleos urbanos (Setúbal/Tróia, Sines e Vila Nova de Milfontes). O percurso seguirá em direcção a 

Sines, onde se efectuará outro ponto de saída e entrada. O factor de inovação que irá marcar este cruzeiro será a sua programação 

cultural e activa, através de um plano de actividades a bordo, com a possibilidade de realização de iniciativas activas de animação, 

em que os passageiros terão a oportunidade de realizar tudo num fim-de-semana prolongado perante um cenário deslumbrante, desde 

o amanhecer ao por do sol no mar, de uma forma saudável. A proposta e o desafio é embarcar numa viagem que lhe dará a conhecer 

tudo o que de melhor tem para oferecer a Região.  

Programação das Actividades: Curso de Fotografia de Natureza para fotografar paisagens ao por do sol; Sessão de Observatório das 

Estrelas nocturno; Saída de Mergulho junto a Sines; Saída de Pesca Desportiva; Sessão Fotográfica Profissional de Família para ficar 

com uma recordação da viagem; Sessões de Danças de Salão; Animação Infantil para as crianças; Peças de Teatro – uma dirigida a 

adultos: “O Velho e o Mar” e outra para crianças: “A Menina do Mar” (grupo de Teatro); Curso de Culinária com a colaboração dos 

chefes de cozinha envolvidos; Refeições temáticas alusivas aos produtos do Litoral Alentejano, em que cada refeição será servida por 

diferentes chefes de culinária da região e Lanches servidos com doçaria conventual; etc. Toda esta programação irá por um lado, 

captar o interesse de grupos de turistas diferenciado e, por outro lado, envolver os agentes que actuam na região. 

Instrumentos de Política Pública 
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Rotas Turísticas Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.05 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 550.000€ 

Investimento Público  

ADL – Associação Desenvolvimento 
Litoral Alentejano 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Municípios, Turismo do Alentejo, 
ERT Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas Empresários do Sector Turístico Acções Colectivas  Candidatura      

Outras AMLA Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: Âmbito Territorial Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto consiste na organização de grupos de visitantes e turistas para dar a conhecer as unidades de paisagem do Litoral 

Alentejano, diferenciadas por elementos humanos e naturais que compõem o conjunto harmonioso dos 5 municípios do Litoral 

Alentejano. A fruição destes recursos será através da proposta de rotas temáticas em torno dos recursos (Rios, Serras, Lagoas, Mar, 

Património Arqueológico e Mineiro). A dinamização das mesmas passará pelo espaço CITAL (centro de Iniciativas Turísticas) em 

articulação com projectos de cooperação transnacional já existentes. 

Este projecto estruturante inclui a produção de um conjunto de materiais promocionais inovadores como sejam:  

• Implementação de plataforma digital de divulgação dos recursos patrimoniais de forma descentralizada (quiosques 

interactivos com a integração das rotas); 

• Elaboração de Filme Promocional do território organizado pelas unidades de paisagem associadas aos recursos naturais e 

culturais para visionamento nos empreendimentos turísticos através de tecnologia displax, nas redes de transporte 

(aeroporto, rodoviária, CP). 

Instrumentos de Política Pública 
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Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Sistema de Mobilidade Turístico - Tour_LA Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.06 

O projecto consiste na organização de um sistema 

de mobilidade turístico intermodal e articulado 

com os pontos de interesse visitáveis na região, os 

existentes e os potenciais identificados pelos 

parceiros do PROVERE. O sistema de mobilidade 

estará ao dispor dos visitantes do território, 

permitindo estabelecer a ligação entre os pontos 

de interesse da terra ao mar, entre o litoral e o 

interior, utilizando os diferentes modos de 

transporte: rodoviário, ferroviário e fluvial. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 350.000€ 

Investimento Público  

ADL – Associação Desenvolvimento 
Litoral Alentejano 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SI; 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 

Municípios, Capitania, CCDRA, 
Turismo de Portugal, Estradas de 
Portugal, CP, Rodoviária Nacional e 
outros 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Empresários do Sector Turístico Acções Colectivas  Candidatura      

Outras AMLA Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 9 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Trata-se de um projecto estruturante que incide no planeamento e organização dos percursos/rotas, estruturado desde o acesso à 

região (a partir do novo aeroporto) e depois numa base intra-regional e intra-municipal. Para a implementação do serviço a ADL 

poderá constituir um consórcio com as entidades privadas e os municípios. O investimento incide na aquisição/adaptação de viatura na 

componente rodoviária, no reaproveitamento/reconversão de uma locomotiva adaptada ao turismo para a componente ferroviária e na 

fluvial seria necessário uma embarcação para fazer a ligação entre os rios Mira e Sado, que servisse a componente de deslocação 

turística, mas também envolvesse a população local, principalmente as crianças/jovens na função de educação ambiental numa lógica 

de potenciação de diferentes usos. O projecto será dinamizado pela ADL numa lógica de parceria privado-privado ou público-privado, 

estando numa fase de encontrar os parcerios.  

O projecto apresenta uma dimensão estruturante, na medida em que permite difundir pelo território as externalidades positivas 

decorrentes do acréscimo de fluxos turísticos, permitindo viabilizar os projectos perspectivados, atribuindo-lhes uma dimensão 

integrada, evitando os riscos de centramento da visitação do território unicamente nos pontos mais sensíveis do litoral. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Passeios da Natureza e Birdwatching Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.07 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 101.900€ 

Investimento Público  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas P.N.S.A.C.V., C.M.Odemira Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Mira d’Acerto Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 
Assoc.Horticultores do Sudoeste 
Alentejano(AHSA), 
Assoc.Beneficiarios do Mira(ABMira) 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 6 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O turismo de natureza e o birdwatching apresentam potencialidades turísticas reconhecidas no Plano Estratégico Nacional do Turismo 

que definiu o Turismo de Natureza como um dos 10 produtos em que, prioritariamente, deverá assentar a estratégia de 

desenvolvimento do Turismo nacional. 

Pretende-se promover a reflexão sobre as potencialidades turísticas que os recursos ornitológicos representam, nomeadamente, 

baseados nas experiências nacionais e internacionais e dos respectivos efeitos sobre a que valorização do património natural, 

prevendo-se o desenvolvimento das seguintes actividades: Criação de guia de Percursos Pedonais no Concelho; Criação de guia de 

Percursos de BTT no Concelho ; Criação de Percursos 4x4 no Concelho; Criação de guia de Observação de Aves; Criação de sinalização 

eloquente; Criação de Plataforma Informática; Criação de Quiosques/Placards informáticos didácticos. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Capacitação Insitucional 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Rede Turismo “NATURA” e Alojamento Turístico Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.08 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.300.000€ 

Investimento Público  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. Odemira Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 
Mira d’Acerto; Sociedade 
Desenvolvimento e Promoção 
Turística de Odemira 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Criação de uma rede crescente de Oferta de Alojamento de qualidade superior, localizado em ambiente natural que promova Odemira, 

também pelos valores do seu território, natureza, valor paisagístico, cultural, patrimonial e humano. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Rota das Fontes Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.09 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 171.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Juntas de Freguesia Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Dando cumprimento às orientações do PENT para o Alentejo Litoral, as rotas constituem uma resposta aos novos desafios e tendências 

turísticas, nomeadamente, turismo de aventura (BTT, TT) /pedestre/ de natureza. Assim, e dado o património de fontes existente no 

concelho, importa: Recuperar as fontes; construir um percurso turístico; Sinalizar; o projecto rota das fontes é constituído por três 

percursos que contemplam as freguesias de S. Bartolomeu / Abela; Cercal; Santiago /Santa Cruz com um total de fontes envolvidas, 

com diferentes tipologias, 19 exemplares. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Rede de Casas Rurais Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.10 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.225.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos  

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Juntas de Freguesia Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Construção de programa de dinamização e apoio a agentes privados para a adaptação de casas rurais para alojamento turístico e 

adesão à plataforma colaborativa. Adaptação de casas rurais para alojamento turístico. 

 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Valor Sado: Rotas Com Vida - Rota dos arrozais - Rota dos Ofícios do Sado “Museu Vivo” - Rede de 
Ecopistas do Concelho de Alcácer do Sal Grau Âncora 

Código do Projecto   

2.2.2.11 

O projecto “Vale Sado” é um projecto conjunto 

que congrega uma número significativo de privados 

tendo como objectivo valorizar o Sado, 

aproveitando para tal, o dinamismo de privados 

com empreendimentos nas suas margens. A 

empresa rotas do sal, por sua vez, empresa de 

animação turística, terá um papel transversal de 

encaminhamento dos visitantes. 

Objectivo Geral/Global: Contribuir Para Um 

Turismo Sustentável, Melhorando A Atractividade 

Do Território – “Concelho De Alcácer Do Sal”  

Objectivo Específico: Atrair Um Maior Número De 

Visitantes Para O Território 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2.930.000€ 

Investimento Público 50% 

C.M. de Alcácer do Sal 

Investimento Privado 50% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos  

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 

HERDADE DA COMPORTA; HERDADE 
DE MONTALVO; HERDADE DA 
BATALHA; ROTAS DO SAL; SONAE 
TURISMO; Herdade de Abul; Sal Flor 
da Ria 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 
Fundação Herdade da Comporta; 
Associação de Beneficiários do Vale 
do Sado; ADL 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 11 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Actividades/Acções: identificação e preparação dos trilhos (custo estimado = 250.000,00 €); elaboração de projecto de sinalética integrada, com 
definição dos respectivos meios de suporte (custo estimado = 5.000,00 €); aquisição dos equipamentos/materiais de sinalética e dos respectivos meios de 
suporte (custos estimado = 125.000,00 €); estruturas de apoio à rede (custo estimado = 450.000,00) - mobiliário urbano; bancos de descanso; sanitários; 
pontos de emergência; observatórios de fauna e flora; “parques de bicicletas”; Ligações Aéreas (Custo Estimado = 500.000,00 €): construção de ponte de 
“cordas” sobre o Sado em vale de guiso (serve para inserir a aldeia de vale de guiso na rede); construção de ponte de “cordas” sobre o Sado no sopé da 
serra da Maceira (serve para dar continuidade à rede na direcção da carrasqueira/comporta);  

Visitação De Locais Arqueológicos (Custo Estimado = 450.000,00 €): tornar visitável o sítio arqueológico da aldeia romana de santa Catarina de Sítimos 
(centro de interpretação); tornar visitável o sítio arqueológico de Abul; tornar visitável o forúm romano existente na zona do castelo; tornar visitável o 
lugar arqueológico do depósito na zona do castelo; tornar visitável fornos romanos do pinheiro. 

Inclusão De Projectos De Terceiros Na Rede: inclusão da Paleoduna de Montalvo na rede, com respectivo observatório de aves; inclusão do centro de 
interpretação ambiental da fundação da comporta com respectivos equipamentos de apoio (observatórios de fauna e flora, percursos, etc); inclusão do 
observatório de fauna e flora da herdade da batalha; inclusão da salina de monte novo de palma (sal = “gift product”); inclusão dos canteiros a recuperar 
pela REFER; inclusão de arrozais visitáveis (proprietários por definir); 

Pontos De Ligação Água-Terra (Custo Estimado = 500.000,00 €): construção/reconstrução de pequenos cais palafitas + estrutura flutuante, nos seguintes 
locais: adufas (projecto da fundação da comporta); Abul; Montalvo (projecto da herdade de Montalvo); Cachopos; Carrasqueira (projecto da Fundação da 
Comporta); Monte Novo de Palma (projecto da empresa rotas do sal); Batalha (projecto da herdade da batalha); Ameira; Forno da Cal; 

Introdução Das Novas Tecnologias (Custo Estimado = 350.000,00 €): levantamento das coordenadas GPS de toda a rede e de todos os pontos úteis e de 
interesse; aquisição de equipamentos de navegação GPS para disponibilização aos visitantes no posto de turismo; disponibilização do ficheiro de 
navegação via site do município de Alcácer do sal; produção de visita virtual “à rede” através do site do município de Alcácer do sal; colocação de 
“birdcam’s” nos locais de observação de aves, para consulta através do site do município de Alcácer do Sal; colocação de montras informativas tácteis 
em: santa susana; carrasqueira e torrão. “Abrigos Da Natureza” (Custo Estimado = 250.000,00 €): recuperação de casas dos guardas do canal (3 a 4); ou. 
construção de casas de colmo (3 a 4); ou um misto dos dois anteriores. Locais de “Abastecimento”: identificação da hotelaria / restauração / artesanato e 
outros que possam ser incluídos na rede e eles próprios funcionarem como “abastecedores” dos visitantes. Etnografia (Custo Estimado = 50.000,00 €): 
“Centro De Interpretação Da Presença África Na Aldeia de Rio De Moinhos” Pontos de Interesse Nas Zonas Urbanas de Alcácer Do Sal e Torrão:. Identificar 
Sítios, Edifícios e Ruas com Maior Importância Histórica e Valor Cultural. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 

Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Valorização Ambiental 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Património Em Rede no Desenvolvimento Sustentável Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.12 

O cerne do PROVERE Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina é a valorização do património histórico – 

cultural e do património Natural, reavivando as 

heranças de um passado que concede identidade 

ao presente. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 775.000€ 

Investimento Público 100% 

AMLA 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 

Museus Distritais, Museus Locais, 
Jardim Botânico, CCDRA, C.M.s, 
IPPAR, Parques Naturais, entre 
outros 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Investigadores, Associações de 
Turismo, entre outros Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: Âmbito Territorial Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Aproveitamento turístico, cultural e pedagógico do Património assente nos pressuposto de: 

• Valorização turística do património cultural e natural;  

• Intervenções e publicações relativas a monumentos e sítios arqueológicos;  

• Fomento do turismo de natureza, através da edição de Carta de Desporto e da realização de Circuitos de Interpretação. 

• Elaborar e editar uma Carta de Património Sub-Regional (arquitectónico, arqueológico, artístico, imaterial, geológico, 

vegetal e paisagístico); 

• Organização de uma Rede de Museus e Centros Interpretativos (criação de circuitos de interpretação). 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Capacitação Institucional 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Rota do Peixe Fresco Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.13 

Uma das áreas de excelência do Sines Tecnopolo é 

a Economia do Mar, nas suas múltiplas dimensões 

e, nomeadamente na turística. A parceria com 

AAPACSACV - Associação de Armadores de Pesca 

Artesanal e Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, com o objectivo de rentabilizar 

turisticamente a actividade piscatória, revela-se 

imprescindível, na medida em que o projecto 

apenas é viável com a adesão e participação dos 

profissionais do sector. Neste contexto, surge a 

“Rota do Peixe Fesco”.  

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 2500.000€ 

Investimento Público 15% 

Sines Tecnopolo e C.M. de Sines 

Investimento Privado 85% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 

AAPACSACV - ASSOCIAÇÃO DE 
ARMADORES DE PESCA ARTESANAL E 
CERCO DO SUDOESTE ALENTEJANO E 
COSTA VICENTINA 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
Este projecto, que transpõe para a pesca, os princípios inerentes ao agro-turismo, materializa-se na ida dos visitantes para o mar, 

acompanhando os pescadores num dia de pesca, e permitindo um contacto privilegiado com estes profissionais e com as suas práticas 

profissionais e culturais. O território-alvo, pelas suas características climáticas, que permitem a ida do mar com segurança de 

visitantes entre Maio e Setembro, e pela abundância de portos de pesca (Sines, Porto Covo, Portinho do Canal – Vila Nova de Milfontes, 

Lapa das Pombas – Almograve, Zambujeira, Arrifana…), reúne as condições ideias para a implementação de um projecto desta 

natureza. O projecto “Rota do peixe fresco” assenta nos seguintes pressupostos: 

1. O conceito de turismo sustentável pressupõe a participação das populações locais no processo e na recepção das mais valias do 

processo de desenvolvimento.  

2. O turista da pós-modernidade busca experiências e sensações, e o retorno às origens através do contacto com  a terra e o mar. 

3. A actividade piscatória encontra-se actualmente constrangida por factores de natureza diversa, pelo que a sua rentabilização no 

âmbito de outras dimensões, para além do sector primário, será uma mais valia para os pescadores e armadores. 

4. O desenvolvimento turístico deste território (Alentejo Litoral e Costa Vicente), passa por uma rentabilização concertada dos 

recursos locais, que ofereçam actividades de animação turística que atraiam visitantes e prolonguem a estadia dos turistas.  

Face aos pressupostos, definiu-se o seguinte objectivo: “Conceber, planear e operacionalizar, uma rota que permita aos visitantes o 

contacto e a realização de actividades ligadas à faina da pesca, e a percepção dos valores culturais a elas subjacente, na costa do 

Sudoeste de Portugal.” 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 

Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Circuito Megalítico do Lousal Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.14 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 70.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Junta de Freguesia de Azinheira de 
Barros e Fundação Fréderic Velge Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas 

António Armando dos Reis Mira do Ó, 
Maria da Luz Reis Mira do Ó e Maria 
Paula Reis Mira do Ó (co-
proprietários do Monte do Lousal); e 
António Vilhena (proprietário do 
Monte dos Serôdios) 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 7 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

No âmbito do património edificado, os monumentos megalíticos assumem particular relevância, na medida em que são dos 

testemunhos mais antigos existentes no território grandolense. 

Uma vez que estão referenciados nas imediações do Lousal quatro destes monumentos (Monumento Megalítico do Lousal, Cista do 

Lousal, Monumento Megalítico do Monte da Estrada e Monumento Megalítico do Monte dos Serôdios) e que, devido à sua importância 

histórica, são dignos de serem recuperados e divulgados, afigura-se que os mesmos podem e devem integrar um circuito turístico. 

Actualmente, apenas um destes monumentos (Monumento Megalítico do Lousal) está recuperado e em condições de ser visitado. 

É de realçar, que foram efectuados contactos com os proprietários dos terrenos onde os mesmos se localizam, que, em princípio, não 

levantaram objecções à sua recuperação e integração no circuito turístico. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Rota Megalítica de Melides Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.15 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 100.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Junta de Freguesia de Melides Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 

António Gamito Calado Pinela , 
Jesuína Luísa Pinela e Maria Jacinta 
Pinela (co-proprietários do Monte do 
Rosmaninhal; e Maria Custódia 
Pinela (proprietária da Herdade Casa 
Nova do Montum). 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 6 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

No âmbito do património edificado, os monumentos funerários assumem particular relevância, na medida em que são dos testemunhos 

mais antigos existentes no território grandolense. 

Uma vez que estão referenciados nas imediações de Melides dois destes monumentos (Necrópole de Cistas das Casas Velhas e 

Monumento Megalítico da Pedra Branca) e que, devido à sua importância histórica, são dignos de recuperar e divulgar, afigura-se que 

os mesmos podem e devem integrar um circuito turístico. 

Actualmente, nenhum destes monumentos está recuperado e em condições de ser visitado. 

É de realçar, que foram estabelecidos acordos com os proprietários dos terrenos onde os mesmos se localizam, que permitem a sua 

recuperação e integração no circuito turístico. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Rota Romana Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.16 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 150.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

No âmbito do património edificado, os monumentos do período romano assumem particular relevância, na medida em que são dos 

testemunhos mais antigos existentes no território grandolense. 

Uma vez que estão referenciados em Grândola e nas suas imediações algumas estações arqueológicas romanas, e que, devido à sua 

importância histórica, são dignas de recuperação e divulgação, afigura-se que as mesmas podem e devem integrar um circuito 

turístico. 

Actualmente, apenas um destes monumentos (Estação Arqueológica do Cerrado do Castelo) está recuperado e em condições de ser 

visitado. Encontram-se, ainda, em fase de recuperação a Estação Romana de Tróia, e por recuperar, a Barragem do Pego da Moura e as 

Galerias Romanas da Mina da Caveira. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Promover a Gastronomia Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.2.17 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 103.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se: 

• Sensibilizar para um melhor conhecimento e apreciação do património gastronómico nacional e regional e para os factores e 

produtos de influência mais vincados na construção desse património. 

• Sensibilizar para a produção e utilização de bens agro-alimentares tradicionais e para as vantagens dos produtos de 

agricultura biológica. 

• Divulgar a gastronomia e associar-lhe outros aspectos do património cultural e de identidade social. 

• Contribuir para uma restauração mais rica e diversificada e para uma cooperação activa com os empresários do concelho. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
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to
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Percursos Pedestres no Concelho de Grândola Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.18 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 50.000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se:  

• Traçar e proceder às devidas marcações de vários percursos pedestres e BTT, abrangendo toda a área do Concelho. 

• Estes percursos deverão ter os três graus de dificuldade de forma a garantir ao público as diferentes formas de fruição, deste 

tipo de oferta. 

• Para cada um destes percursos será criado o respectivo folheto descritivo, onde constarão também informações úteis. 

• Manutenção dos percursos já existentes. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 



 

“Reinventar e Descobrir...da natureza à cultura”  165 

Rota do Artesanato Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.19 
 Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 10000€ 

Investimento Público 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se: 

• Concepção de um folheto/roteiro promocional com os Artesãos do Concelho, identificando moradas e tipo de actividade. 

• No terreno, identificar com sinalética adequada a morada ou local de trabalho de cada um dos artesãos. 

• Promover anualmente uma Mostra de Artesanato Nacional. 

• Adquirir/Reabilitar espaço (s) adequado (s) para exposição/venda permanente de Artesanato do Concelho de Grândola. 

• Reunir condições para possibilitar a presença de artesãos do Concelho em representação do Município nos certames que se 

considerem importantes. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
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to
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de operadores turísticos do território PROVERE 
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Herdade do Pinheirinho - Plano de acessibilidades Grau Complementar 
Código do Projecto   

2.2.2.20 

O projecto Herdade do Pinheirinho – Plano de 
Acessibilidades tem como objectivo a avaliação 
e a definição dos elementos fundamentais para 
a organização, controlo e funcionamento dos 
fluxos de pessoas e equipamentos nos espaços 
florestais / naturais do Pinheirinho, 
assegurando-se desde logo e deste modo o 
condicionamento dos acessos aos espaços 
naturais sensíveis a proteger, o Programa de 
Acessibilidades e seu Controlo enquadra 
sobretudo o planeamento da rede de acessos 
estruturais e de serviço, bem como a rede 
divisional, nos espaços rurais prevalecentes, 
incluindo-se também neste âmbito a rede de 
caminhos pedonais, o programa de vedações e 
portadas rurais, dando-se também resposta à 
organização neste âmbito do espaço rural da 
envolvente do Empreendimento Turístico. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 390221€ 

Investimento Público  

Pelicano S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. de Grândola Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação - Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

São definidos neste Programa: a rede de acessos de serviço, divisional e pedonal com a respectiva definição funcional e 
hierarquia / temporalidade de usos; a tipologia dos traçados por estrutura funcional e hierárquica; a tipologia de perfis e 
dimensionamento; a tipologia de materiais e técnicas construtivas; o faseamento proposto para a realização. 

Metodologia: 

• O planeamento da rede de acessos e divisional e de infra-estruturas inclui as necessidades actuais e prospectivas para a vigilância e o combate a 
incêndios rurais. Deste modo, a rede divisional, de acessos e outras infra-estruturas está desenvolvido em função: da rede de caminhos e aceiros já 
existente, com reconhecimento e levantamento das infra-estruturas, sendo esta informação, recolhida e confirmada em campo; das necessidades de 
estabelecer condicionantes de acesso a certos sectores rurais da propriedade; das propostas definidas para a gestão dos espaços rurais, como definido 
no Programa de Gestão dos Espaços  Naturais e Florestais; Rede Viária Divisional 

• O planeamento da rede viária e divisional dos espaços rurais do Pinheirinho foi desenvolvido em função sobretudo das necessidades 1 condicionamentos 
de acesso para a gestão florestal, vigilância e combate a incêndios e segue uma lógica de hierarquização em função do objectivo de cada traçado. Na 
base da selecção dos traçados, para além do seu objectivo primário, foram ainda considerados: as características da área circundante; a 
continuidade/descontinuidade entre manchas de ocupação do solo; a frequência perspectivada de manutenção; as necessidades e os meios de 
evacuação em casos de emergência. 

• A proposta assenta sobretudo na beneficiação e classificação dos caminhos e aceiros existentes, não se prevendo abertura e construção de novos 
acessos. Considera-se que as actuais infra-estruturas são suficientes para os objectivos em causa, prevendo-se somente acções de melhoramento e 
beneficiação das passagens de circulação. Os perfis definidos consideram a existência de uma berma com cerca de I m para cada lado da faixa de 
rodagem, e mais importante, a gestão de combustível numa faixa de 10 m para os níveis 3 e 4 e 10 a 20m para os acessos de nível 1, de acordo com a 
actual legislação em vigor. São também previstas restrições a circulção através de vedações e cancelas de acesso ao interior dos espaços florestais elou 
naturais. Os acessos estão organizados em 5 níveis herárquicos. O Nível 1 relativo a identificação e delimitação física da Propriedade e o Nível 2 
relativo ao principal acesso exterior estão excluídos desta proposta. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 



 

“Reinventar e Descobrir...da natureza à cultura”  167 

Projecto Circuito/Centro Equestre da Herdade da Comporta Grau Âncora 
Código do Projecto 

2.2.2.21 

O projecto do Centro Equestre contribuirá para a 

diversificação da oferta turística, criando outros atractivos 

e novas actividades possíveis de serem realizadas. Por 

outro lado, a criação de produtos turísticos diferenciados 

contribui para a implementação de um turismo 

competitivo, oferecendo-se aos visitantes e mesmo à 

população, experiências que envolvem a possibilidade de 

conhecerem o território, as suas paisagens, culturas e 

gentes. A Herdade da Comporta propõe-se implementar 

um investimento de carácter infraestrutural que pretende 

promover e explorar a realização de eventos no âmbito 

dos circuitos equestres que ocorrem na Europa, 

designadamente em Espanha e Itália. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 50.60.000€ 

Investimento Público  

Herdade da Comporta, Actividades Agro 
Silvícolas e Turísticas S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

A ideia de criar um espaço na Herdade da Comporta para este tipo de actividades surgiu depois de a Herdade ter sido palco de um evento desta natureza, 

realizado na base de uma infra-estrutura muito provisória que não serve de suporte para eventos futuros. Por outro lado, por tradição e pelas ligações à 

actividade dos cavalos, a Herdade reúne um conjunto de condições e características que, uma vez equacionadas e exploradas, poderão ser orientadas 

para iniciativas consistentes dessa natureza. Este projecto implicará a promoção de estudos de mercado e de sustentabilidade económica. Num curto 

prazo, a dimensão do projecto agora apresentado servirá de teste ao sucesso do negócio. Se a procura crescer significativamente como se espera e assim 

tem acontecido em outros circuitos, o investimento necessitará de uma fase de expansão. Numa primeira fase o projecto será construído por picadeiro, 

pista de saltos e cerca de 20 boxes. Futuramente o Centro Equestre desenvolver-se-á para uma infra-estrutura dotada de outras valências, 

nomeadamente: Estábulos para 500 animais, pista de corridas, pista de saltos, picadeiros cobertos e descobertos, paddocks e zonas de lavagens, clínica 

veterinária, postos de primeiros socorros para humanos e animais, zona de serviços administrativos, recepção, zonas comerciais, bar e restaurante, zona 

de apostas, armazém para materiais de apoio, zona para utilização de trabalhadores (vestiário, zona de refeições e dormitório), área envolvente 

ajardinada e zonas de estacionamento para espectadores, visitantes e utilizadores, compreendendo uma área para camiões de transporte de animais e 

heliporto. Esta estrutura servirá de palco à realização de concursos hípicos nacionais e internacionais, ensino de hipismo, guarda e manutenção de 

cavalos, etc. Estará também associada a uma rede de percursos equestres que percorrerá grande parte do território da Herdade. O foco principal do 

PROVERE é a estratégia de difundir por todo o território os impactes positivos dos fluxos turísticos que se perspectivam, e que surgirão associados aos 

novos empreendimentos turísticos em curso ou em projecto. Este objectivo conseguir-se-á criando um produto turístico integrado que assegure a 

complementaridade entre o turismo associado às actividades balneares com outras actividades a desenvolver e que promovam um modelo de gestão 

sustentável dos recursos naturais e culturais. 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Ciclovia Odeceixe - Tróia Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.22 

O aproveitamento das potencialidades regionais 

para o touring de natureza, de acordo com o 

definido no PENT, aconselha a construção de 

ciclovia que possibilite aos viajantes que se 

deslocam em bicicleta o percurso entre os cinco 

concelhos do Alentejo Litoral. Este tipo de 

deslocação encontra-se, na maior parte das vezes, 

associada a chegadas por via área, razão pela qual 

esta ciclovia deveria, ainda, estar ligada a Lisboa, 

principal origem dos visitantes deste tipo. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 1.7502.000€ 

Investimento Público 85% 

Alentejo Litoral (5 Municípios: Alcácer 
do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, 

Sines e Odemira) 

Investimento Privado 15% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas 

Todos os Municípios do Litoral 
Alentejano, em parceria, 
Administração Central, Agentes 
Privados, Juntas de Freguesia 

Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: Âmbito Terreitorial Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se com este projecto a: 

• Ligação da ecovia do Algarve à Área Metropolitana de Lisboa (Odeceixe – Tróia); 

• Criação de um portal dedicado ao cicloturismo, promovendo também a diversificação da oferta turística da sub-região; 

• Integração na rede europeia de vias cicláveis (Euro-Velo); 

• Promoção e divulgação dos valores e cultura locais e dinamização da economia local; 

• Interligação com o interior do Alentejo, assumindo-se o Litoral Alentejano como projecto-piloto; 

• Promoção da interligação entre a rede de vias cicláveis e os centros urbanos, particularmente as áreas com maior interesse 

turístico, cultural e patrimonial. 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Mobilidade Territorial 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados do território PROVERE e outros 
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Projecto Mercúrio-Promoção da Mobilidade Grau Âncora 
Código do Projecto   

2.2.2.23 

A questão da mobilidade é uma temática de 

importância redobrada em territórios de baixa 

densidade. Desenvolver redes de mobilidade 

assume-se como factor de competitividade e 

desenvolvimento, especialmente num contexto 

onde se pretende desenvolver o sector do turismo. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 10000.000€ 

Investimento Público 85% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado 15% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se:  

1. Estudos das necessidades de transportes nos concelhos de Alcácer, Grândola e Santiago do Cacém;  

2. Análise Origem-Destino; 3. Estimativa de cargas e sua distribuição temporal; 4. Definição de trajectos de circulação;  

5. Localização de pontos alternativos de acesso;  

6. Estimativa de custos;  

7. Análise económica e financeira;  

8. Proposta de plano de transportes; 

9. Proposta de cronograma de implementação;  

10. Proposta de modelo de exploração de concessão;  

11. Plano de sub-redes de transporte de acesso às praias;  

12. Manual de Boas Práticas: Paragens; Parques de estacionamentos; Critérios de selecção de veículos; Etc;  

13. Implementação 

Instrumentos de Política Pública 
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Capacitação Institucional 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados do território PROVERE e outros 
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Formação turística Grau  

Complementar 
Código do Projecto   

3.3.1.01 

O presente projecto constitui uma resposta o ao 

défice de formação, especialmente vocacionada 

para a área de turismo no território PROVERE 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina. O concelho de 

Odemira, em articulação com os restantes 

parceiros, promoverá uma plataforma de formação 

turística, procurando responder aos desafios de 

qualificação do turismo desenvolvido na região, em 

prol da diferenciação e competitividade. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 50.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Odemira 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras ADL Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas : 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

A prioridade estratégica subjacente à qualificação do potencial humano visa responder à orientação estratégica nacional de combate 

do défice de qualificações da população contornando uma das maiores debilidades do capital humano, especialmente nos sectores - 

chave de desenvolvimento económico – social. O apoio à educação e formação profissional, incluindo formação avançada e específica, 

ao nível do emprego privado e público, assume-se como meio de promoção da coesão social, empregabilidade e mobilidade e a 

igualdade de oportunidades articulada com as questões de inovação e conhecimento científico e tecnológico e conhecimento científico 

e tecnológico. A formação orientada para a vertente turística, especialmente num contexto onde o turismo se assume como um dos 

eixos motores de desenvolvimento é, portanto uma importante aposta na diferenciação e atractividade com impactos sobre a 

competitividade nas actividades desenvolvidas 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
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to

 P
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todas os projectos com relação com o turismo 
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Centro de Formação Profissional de Gestão Participada no Alentejo Litoral (escola Hotelaria e 
Turismo) 

Grau  

Complementar 
Código do Projecto   

3.3.1.02 
O desenvolvimento turístico da região do Alentejo 

Litoral e Costa Vicentina, na dimensão do presente 

PROVERE, é um processo assumido pela região e pelas 

entidades com competências estratégicas enquanto 

vector de desenvolvimento territorial. O projecto Centro 

de Formação Profissional de Gestão Participada no 

Alentejo Litoral (escola Hotelaria e Turismo) surge da 

constatação de que, a retenção dos benefícios 

económicos para a região dos empreendimentos em 

carteira, está dependente de medidas concretas e 

activas que permitam atrair e fixar população nos postos 

de trabalho criados, facto que exige qualificação 

profissional em prol da sustentabilidade dos efeitos 

desses projectos. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 11.655.000€ 

Investimento Publico 85% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado 15% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas AREAL Acções Colectivas  Candidatura      

Outras IEFP Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas : 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Pretende-se construir um  projecto de ensino e formação que não se baseie exclusivamente em competências técnicas de operação 

hoteleira e de operação de actividades de lazer/entretenimento, esquecendo as competências de gestão e hoteleira e de gestão global 

dessas actividades.  

O Centro de Formação Profissional na área de Formação Turística, incluirá actividades complementares e um plano de estudos nas 

seguintes áreas (i) Línguas Estrangeiras; (ii) Tecnologias de Informação e Comunicação;(iii) Recepção; (iv) Serviço de quartos em 

unidades de hotelaria; (v) Serviço de turismo residencial; (vi) Mesa e Bar; (vii) Cozinha; (viii) Pastelaria e Padaria; (ix) Animação 

Turística; (x) Casino; (xi) Gestão urbana e ambiental; (xii) Qualidade e Higiene Alimentar; (xiii) Gestão e controle; (xiv) Atendimento e 

serviço ao cliente; (xv) Comercial, promoção e vendas e (xvi) Comportamental. 

O Centro de Formação Profissional na área de Formação Turística pretende responder a necessidades de dois tipos (i) as necessidades 

que decorrem do recrutamento para o preenchimento de novos postos de trabalho a criar ao longo dos 12 anos durante os quais se 

procederá à sua implementação progressiva e que constituem necessidades de formação temporária e (ii) as necessidades de formação 

contínua do stock de trabalhadores ao serviço e de recrutamento para a reposição dos postos de trabalho que por turn over normal 

ocorrerão no funcionamento em velocidade cruzeiro dos empreendimentos. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb
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co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todas os projectos com relação com o turismo 
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Centro de Olaria de Melides Grau  
Complementar 

Código do Projecto   

3.3.1.03 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 20.0000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Grândola 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas : 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

A valorização das actividades tradicionais, mantendo activas actividades ancestrais e que contribuíram para a construção da 

identidade dos territórios Alentejo Litoral e Costa Vicentina, transmitindo o “saber-fazer” às gerações futuras, é uma premissa 

premente na concepção estratégica desenvolvida no âmbito do presente PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina. 

A olaria é uma actividade artesanal de grande significado na história nacional, sendo o testemunho presente do engenho, a arte e 

talento que pautava os artesãos que confeccionavam obras de arte de beleza e de trejeitos raros. Actualmente, a olaria é uma 

actividade em declínio, com cada menos pessoas e empresas a dedicarem-se a esta actividade enquanto que as que subsistem 

correspondem a negócios familiares. 

O projecto do Centro de Olaria de Melides corresponde a uma iniciativa de criação de um centro de actividades tradicionais e artísticas 

ligadas Olaria, que se localizará em Melides, território de grande tradição nesta área, constitui um passo importante no 

rejuvesnecimento desta actividade e que permitirá manter viva um a importante componente da genuidade alentejana. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos relativos a actividades tradicionais como o artesantato 
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Sistema de Formação e Qualificação Profissional associado ao Tour_LA Grau   
Complementar 

Código do Projecto   

3.3.1.04 
Na continuidade de outros projectos previstos no 

PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina, o Sistema 

de Formação e Qualificação Profissional associado ao 

Tour_LA, constitui uma peça importante na construção 

do puzzle de desenvolvimento de competências de 

acordo com a matriz estratégica potencial identificada 

para o território. O Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

são pólos importantes de afirmação turística, 

contribuindo para a consolidação do posicionamento 

estratégico nacional nos destinos turísticos de 

referência. A qualificação do potencial humano, 

especialmente para o sector é factor assumido pelos 

parceiros PROVERE. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 326.040€ 

Investimento Publico  

ADL – Associação 
Desenvolvimento Litoral 

Alentejano 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Empresários do Sector 
Turístico Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas : Âmbito 
Territorial Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

O projecto consiste na organização de acções de formação para activos em diferentes áreas: turismo activo, náutica e recreio, 

birdwatching, animação ambiental, fotografia natureza, guias de identificação do património, segurança e emergência nas 

actividades, serviços de restauração, acolhimento e atendimento, SIG, entre outras que se vierem a considerar relevantes.  

Este Plano de Formação deverá ser constituído em articulação com os operadores da região e será dinamizado em regime de 

complementaridade com o plano que a ADL tem aprovado no âmbito do POPH para formações modulares certificadas nas áreas: 

Técnico de Informação e Animação Turística; Técnico comercial; Técnico de Cozinha e Pastelaria; Secretariado e Trabalho 

Administrativo. 

Para além das acções de formação, o projecto também inclui uma componente de qualificação das actividades através da criação de 

instrumentos que permitem melhorar/agilizar a implementação de actividades de animação complementares, como seja o Manual de 

Boas Práticas Associado às Actividades Náuticas. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Formação para o Turismo Grau   
Complementar 

Código do Projecto   

3.3.1.05 

O presente projecto constitui uma resposta o ao 

défice de formação, especialmente vocacionada 

para a área de turismo no território PROVERE 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina. O Sines 

Tecnopólo, entidade com competências, 

nomeadamente, ao nível da inovação de base 

empresarial e fomento do conhecimento, em 

articulação com os restantes parceiros e a Câmara 

de Sines, promoverá uma plataforma de formação 

turística, procurando responder aos desafios de 

qualificação do turismo desenvolvido na região, em 

prol da diferenciação e competitividade. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 180.000€ 

Investimento Publico  

Sines Tecnopolo e C.M. de Sines 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 

Empresas e outras entidades 
intervenientes no sector do turismo, 
Escolas, Politécnicos e 
Universidades com capacidade 
formativa na área do Turismo 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas : Diversos Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

A prioridade estratégica subjacente à qualificação do potencial humano visa responder à orientação estratégica nacional de combate 

do défice de qualificações da população contornando uma das maiores debilidades do capital humano, especialmente nos sectores - 

chave de desenvolvimento económico – social. O apoio à educação e formação profissional, incluindo formação avançada e específica, 

ao nível do emprego privado e público, assume-se como meio de promoção da coesão social, empregabilidade e mobilidade e a 

igualdade de oportunidades articulada com as questões de inovação e conhecimento científico e tecnológico e conhecimento científico 

e tecnológico. A formação orientada para a vertente turística, especialmente num contexto onde o turismo se assume como um dos 

eixos motores de desenvolvimento é, portanto uma importante aposta na diferenciação e atractividade com impactos sobre a 

competitividade nas actividades desenvolvidas 

O Sines Tecnopolo tem por associados os Institutos Politécnicos de Beja e de Setúbal e as Universidades do Algarve e  de Évora, cuja 

natureza e projectos educativos assentam este projecto. Subsidiariamente, criou o SinesTec Academia, unidade orgánica do Sines 

Tecnopolo com a incubencia de promover a formação de aptidões, competências e de qualificação. Entidade já acreditada pela DGERT 

e também pelo IEFP, alem do estabelecimento de protocolos concretos junto dos centros do conhecimento inicialmente referidos, 

encontra-se apto para ser a entidade para desenvolver toda actividade formativa, com enfoque para as questões específicas do 

Turismo. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Empreendedorismo para o Turismo Grau   Âncora 
Código do Projecto   

3.3.1.06 

A prioridade estratégica subjacente à dinamização do 

empreendedorismo assume as seguintes vertentes 

gerais: (i) conceder suporte às iniciativas de 

empreendedorismo e ferramentas de actuação aos 

empreendedores e (ii) combater o défice de 

empreendedorismo, em especial, em territórios de 

baixa densidade. A dinamização económica e a 

criação de um modelo económico – empresarial 

competitivo dependem, entre outros factores, da 

“vocação” empreendedora dos actores locais e da 

atractividade económico – empresarial do território 

em termos institucionais e infra-estruturais pelo que 

uma aposta incisiva na resposta a esta questão é 

condição necessária, para o sucesso de estratégias de 

desenvolvimento territorial. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 168.000€ 

Investimento Publico % 

Sines Tecnopolo e C.M. de Sines 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 

Empresas e outras entidades 
intervenientes no sector do turismo, 
Escolas, Politécnicos e Universidades 
com capacidade formativa na área do 
Turismo 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas : 0 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto “Empreendedorismo para o Turismo” assenta no pressuposto de desenvolvimento de uma estratégia que sinalize as novas questões 

do turismo, no contexto da chamada “Era do Conhecimento”, considerando o contexto mais amplo em que esses empreendimentos se situam 

e ações que favoreçam o seu sucesso e sustentabilidade e, encontra-se na mesma linha de acção da formação turística direccionada para as 

entidades empreendedoras desenvolvido pelo Sines Tecnopólo. 

Posto isto, o projecto de empreendedorismo para o turismo baseia-se em actividades de capacitação e formação identificadas no sub-

projecto Formação em Turismo onde se incluem instrumentos de formação de novas identidades empreendedoras em torno do conceito e 

actividades relacionadas com o Turismo, de modo a fomentar a emergência de novas actividades, promovendo a inclusão de (novas) camadas 

populacionais com a actividade economica relacionada com o turismo. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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e-melides@ct Grau   
Complementar 

Código do Projecto   

3.3.1.07 

A Costa Terra estabeleceu em 2006 um protocolo 

com a Junta de Freguesia de Melides no sentido de 

desenvolver um programa educacional com o 

objectivo de proporcionar à população da 

Freguesia de Melides o acesso a um regime de 

formação básica de línguas estrangeiras e 

informática de forma a promover a qualificação da 

população através da motivação da sua 

aprendizagem, aperfeiçoamento e actualização de 

competências nestas duas áreas, orientada para a 

inserção no mercado de trabalho o que revela uma 

importante sinergia entre a comunidade e esta 

entidade. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 275.000€ 

Investimento Publico  

CostaTerra, Sociedade Imobiliária de 
Grândola, S.A. 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

OBJECTIVOS E PÚBLICO-ALVO : O Programa e-melides@ct, conforme disposto no protocolo assinado em 01 de Abril de 2006, tem como 

objectivo geral proporcionar à População da Freguesia de Melides o acesso a um regime de formação básica de Inglês e Informática 

com o objectivo de promover a qualificação da população através da motivação da sua aprendizagem, aperfeiçoamento e actualização 

de competências nestas duas áreas, orientada para a inserção no mercado de trabalho. Como resultado, prevê-se o fortalecimento do 

envolvimento da comunidade com os valores defendidos pelos promotores deste programa privilegiando as noções de valores sociais, 

ambientais e económicos na sua visão sustentável. O público-alvo do programa é formado por crianças e adolescentes matriculados nos 

vários níveis de ensino, jovens adultos, adultos desempregados, comerciantes. Nos cursos de Formação devem ser seleccionados, 

prioritariamente, jovens e adultos com formação básica ou mesmo nula. O programa e-melides@ct inclui a disponibilização em 

condições gratuitas de acesso fixo (4 postos fixos) e sem-fios (wireless) à Internet da população e visitantes da Freguesia de Melides no 

edifício da Junta. Inclui ainda a instalação dum sistema Wireless Local na praça central de Melides (tipo Hotspot). 

PROGRAMA “INFOKIDS”: A proposta do programa Infokids incentiva a ocupação interactiva entre os jovens, a informática e o meio 

envolvente aproveitando as condições locais no planeamento das actividades propostas. É fundamental para o programa fazer uso das 

possibilidades locais, sensibilizar os jovens alunos dos valores regionais, culturais e ambientais da região, mais especificamente da 

localidade de Melides. Neste sentido, foi elaborado um conteúdo programático orientado para a formação básica de informática mas 

aplicado à prática de actividades ambientais e de cidadania, nomeadamente: Internet – vantagens e Perigos,  Reciclagem; Protecção 

de Florestas e Prevenção de Incêndios; Fauna e Flora. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Rede de Infra-estruturas de Apoio 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 
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AAE´s – Áreas de Acolhimento Empresarial, Alcácer do Sal, Torrão Grau   
Complementar 

Código do Projecto   

3.3.1.08 

A promoção do empreendedorismo e da atractividade 

territorial para investidores e empresários depende de 

uma especial atenção às condições concedidas no 

desenvolvimento de investimentos, instalação de 

empresas, dinamização dos actores locais e institucionais. 

A disponibilização de áreas de acolhimento empresarial, 

numa lógica prestação estruturada de serviços avançados 

à actividade empresarial nomeadamente, conhecimento e 

inovação e serviços básicos no desenvolvimento da 

respectiva actividade, infra-estruturação e promoção é 

factor de competitividade e critério de selecção de 

localização de actividades económicas pelo que, apostar 

neste factor assume-se como determinante. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 36.000.000 € 

Investimento Publico 85% 

C.M. Alcácer do Sal e AERSET 

Investimento Privado 15% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas 

Empresas Privadas com Fins 
Lucrativos aderentes: 
Industrias Rosch; Proequip; All 
Nature; Metalurgica Pucara; 
Medical Engineering 
Corporation Sa; Dipelco; 
Serson; Presvac; Cronimo; 
Fatronica; Outras 

Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 13 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto tem como principal objectivo a criação de duas AAE – Áreas de Acolhimento Empresarial estruturadas em torno de três 
vertentes: - Infra-estruturação, expansão e qualificação das Zonas Industriais de Alcácer do Sal e Torrão; - Dinamização do 
Empreendedorismo no concelho de Alcácer do Sal; - Serviços Partilhados e Promoção das duas AAE´s; O projecto consubstancia uma visão 
integrada de desenvolvimento da actividade económica do concelho e tem como um das seus pilares a criação de um pólo de actividades 
industriais e de serviços, para as áreas da saúde, ambiente e energias renováveis. Neste contexto, fruto do trabalho, preparatório 
desenvolvido, foi possível atrair e captar intenções de investimentos de um conjunto, alargado de empresas estrangeiras que constituem o 
núcleo base do pólo a instalar (ver empresas envolvidas no ponto 1). 

O projecto é constituído pelas seguintes componentes: - Criação de uma entidade gestora, prestadora de serviços partilhados e 
responsável pela dinamização das duas AAE´s; - Projectos de Infra-estruturação física das duas AAE´s tendo em vista a sua expansão, 
qualificação (inclui edifícios e instalações, e infra-estruturas de uso colectivo – viárias, telecomunicações avançadas, recolha resíduos, 
soluções energéticas alternativas etc.); Dinamização do Empreendedorismo, dando seguimento ao trabalho já efectuado de captação de 
investimentos nucleares e criando um programa activo de criação de novas empresas em articulação com novos mecanismos de apoio ao 
financiamento sendo expectável envolver entidades públicas responsáveis pela aplicação destes mecanismos e outras entidades 
financeiras privadas. 

Instrumentos de Política Pública 
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Mecanismos de Eng. 
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 Outros  
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Áreas de Localização Empresarial 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos de Empreendedores e Empresários 
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“Formar para o turismo: atitude, conhecimento e inovação” Grau   Âncora 
Código do Projecto   

3.3.1.09 
 

 

 

O capital humano é uma das dimensões compreendidas no conceito 
de turismo sustentável, que requer particular atenção pelo seu 
crescente protagonismo. Uma questão que envolve uma 
componente comportamental, respeitante à atitude e ao 
relacionamento interpessoal que compreende, mas que contempla 
igualmente o conhecimento e a inovação, dois outros factores 
indissociáveis do capital humano no âmbito da constelação do 
turismo. Em termos operacionais, pode-se perspectivar as 
actividades do turismo em três frentes: a frente onde predomina o 
relacionamento interpessoal directo com o cliente; a frente mais 
operativa e logística onde esse relacionamento não é predominante; 
e por último, a frente de estratégia e concepção de produtos e 
serviços e das redes em que estes se integram. Em qualquer uma 
das frentes identificadas é necessário o know-how adequado ao 
desempenho das funções. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento 
(€) 

168.000€ 

Investimento Publico 15% 

Sines Tecnopolo e C.M. de Sines 

Investimento Privado 85 % 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas Instituto Piaget – Instituto 
Superior De Estudos Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Fundação Odemira Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas : 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Tal conhecimento requer um perfil psicológico e humano adequado à função, mas também um conjunto de qualificações adquiridas através 
de formação inicial, contínua e “on Job”. Face ao exposto, propõe-se um mega programa de formação direccionado para as populações do 
Alentejo Litoral e da Costa Vicentina, de forma a preparar os actores locais, directa e indirectamente relacionados com o turismo, para 
contribuírem para o desenvolvimento turístico da área de intervenção, rentabilizando, simultaneamente, em proveito próprio, as mais valias 
do próprio processo. Esta rentabilização inclui a ocupação dos postos de trabalho criados pelos promotores turísticos, mas sobretudo a auto-
criação de postos de trabalho e a valorização dos negócios já existentes, numa atitude de inovação e empreendedorismo.  

OBJECTIVO GERAL: "Qualificar os recursos humanos do sudoeste de Portugal (Alentejo Litoral e Costa Vicentina) directa e indirectamente 
relacionados com o turismo, de forma a contribuir para a construção de perfis de competências que permitam à população da área de 
intervenção desempenhar correctamente o seu papel de anfitriã, rentabilizando, em simultâneo, as mais valias do processo de 
desenvolvimento turístico". COMPONENTES DO PROJECTO:  (1) Levantamento prospectivo de necessidades de formação (2) Concepção do 
plano de formação; (3) Operacionalização do plano de formação; (4) Avaliação da formação (modelo de Kirkpatrick); ÁREAS FORMATIVAS DE 
INTERVENÇÃO:  (1) Empreendedorismo e inovação em turismo; (2) Concepção, planeamento e desenvolvimento turístico; (3) Gestão de 
hotelaria e turismo; (4) Publicidade e Marketing turístico; (5) Animação turística; (6) Manutenção hoteleira; (7) Línguas; (8) Mesa e Bar, 
Cozinha, Padaria e Pastelaria; (9) Atendimento ao público; (10) Vitrinismo; (11) Higiene Segurança Alimentar (12) TIC aplicadas ao comércio 
e turismo; (13) Organização e gestão de eventos. PÚBLICO-ALVO: População do Alentejo Litoral e Costa Vicentina directa e indirectamente 
relacionada com o turismo. Empreendedores no sector da hotelaria e turismo. 

 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Instrumento Financeiro de Apoio ao Empreendedorismo Grau   Âncora 
Código do Projecto   

3.3.1.10 

A promoção da competitividade em territórios de baixa 

densidade confronta-se, necessariamente, com 

dificuldades de natureza estrutural, particularmente 

evidenciadas pelas debilidades dos respectivos tecidos 

económicos e da capacidade empreendedora. Importa por 

isso assumir como prioritária, no quadro do PROVERE 

Alentejo Litoral e Costa Vicentina, a criação de um 

instrumento de dinamização e de promoção do 

empreendedorismo adequado aos respectivos território -

alvo. O instrumento que se propõe toma em conta de três 

considerações essenciais: 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 15.000.000€ 

Investimento Publico 100% 

Alentejo Litoral (5 Municípios: Alcácer 
do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, 

Sines e Odemira) 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: Diversos Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  
(i) O processo de promoção do empreendedorismo de base local em territórios de baixa densidade exige o conhecimento e a partilha de experiências, 

devendo ser articulado harmoniosamente com o apoio a potenciais empreendedores e com a divulgação de iniciativas bem sucedidas (boas práticas); (ii) • 

A questão crítica que condiciona a concretização de iniciativas de empreendedorismo respeita à disponibilidade de recursos financeiros para arranque e 

primeiras fases de consolidação dos investimentos, que não são compatíveis com os mecanismos de pagamento instituídos no âmbito dos Sistemas de 

Incentivos do QREN; (iii) O carácter inovador deste instrumento e a forma exigida para a sua operacionalização aconselham que a sua inclusão no 

Programa de Acção revista alguma especificidade, sobretudo no que respeita à conveniência em ponderar com a Autoridade de Gestão do PO Regional 

Alentejo os contornos operacionais da respectiva instituição. Nestas circunstâncias, as características fundamentais do Instrumento Financeiro de Apoio ao 

Empreendedorismo que propomos, cuja iniciativa cabe ao Líder do Consórcio, são as seguintes: 

1. Vocação do Instrumento: (i) dinamizar o empreendedorismo de base local, focalizado nas prioridades estratégicas do PROVERE; (ii) antecipar os 

reembolsos dos instrumentos de política (designadamente Sistemas de Incentivos), no período entre a data de apresentação dos documentos de despesa e 

o efectivo pagamento pelo PO, estabelecendo os procedimentos e as garantias reais que venham a ser acordadas com a Autoridade de Gestão do PO. 2. 

Requisitos: (i) intervenção de uma instituição financeira activa no território PROVERE, seleccionada com procedimentos competitivos; (ii) constituição de 

um órgão de governação do Instrumento, constituída em termos equitativos por representantes dos parceiros / líder do Consórcio e da instituição 

financeira e (iii) contratualização da gestão profissional do Instrumento com a instituição financeira seleccionada. 3. Princípios de governação: (i) o órgão 

de governação define orientações de gestão, recebe informações regulares / mensais sobre a gestão e aprecia e aprova os relatórios anuais de gestão; (ii) 

a instituição financeira seleccionada gere o Instrumento; (iii) o apoio financeiro é articulado com o exercício das competências atribuídas ao líder do 

Consórcio no âmbito da “prestação de apoio técnico ao Parceiros do PROVERE, bem como a entidades interessadas em se associarem ao PROVERE e a 

integrarem a parceria, designadamente no que respeita à preparação, financiamento e execução de projectos de investimento”. 4. Princípios financeiros: 

(i) dotação financeira atribuída ao Instrumento: 15 milhões de Euros; (ii) capital não aplicado remunerado pela instituição financeira; (iii) pagamento dos 

‘custos’ de gestão à instituição financeira; (iv) as taxas de remuneração e os custos de gestão constituem os critérios fundamentais de selecção da 

instituição financeira. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados do território 
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Sinalização turística Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.01 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 100.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. de Odemira 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Estradas de Portugal Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Considerando o incremento previsto no que concerne à oferta turística, particularmente em termos de infra-estruturas/equipamentos, 

mas também de recursos turísticos, importa acompanhar esse crescimento com um reforço da informação rodoviária e urbana. O 

projecto de sinalização turística tem como objectivo dotar a rede de estradas e dos núcleos urbanos de informação orientativa, 

designadamente, turística, cultural e desportiva. 

O projecto apresenta as seguintes componentes e etapas de intervenção: 

• Plano de sinalização: identificação dos pontos a sinalizar e locais de posicionamento das placas de sinalização (memória 

descritiva com peças desenhadas); 

• Orçamentação do plano de sinalização; 

• Aquisição das placas; 

• Colocação no terreno. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Mobilidade Territorial 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados 
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Sinalética Litoral Alentejano Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.02 

A sinalética turística é um importante instrumento 

de comunicação visual, promoção e marketing 

territorial, nomeadamente, num contexto de 

criação de uma marca e imagem distintiva e 

identificativa do território. A criação de um 

modelo referencial de Sistema de Sinalização 

turística deverá ter em conta os pressupostos 

estratégicos que se pretendem atingir, facto de 

especial relevância na construção de um destino 

turístico de excelência onde os critérios de 

atractividade encontram-se identificados e, cuja 

evidenciação e visibilidade torna importante a 

criação de um eficaz mecanismo de comunicação. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 425.000€ 

Investimento Publico  

ADL – Associação Desenvolvimento 
Litoral Alentejano 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Municípios, CCDRA, Turismo de 
Portugal, Estradas de Portugal Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas Empresários do Sector Turístico Acções Colectivas  Candidatura      

Outras AMLA Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: Âmbito Territorial Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto consiste numa acção estruturada de sinalização do território, com uma imagem uniformizada, que permita referenciar os 

visitantes à região, independentemente do seu ponto de entrada na região, Norte/Sul, Litoral/Interior. Esta sinalética terá como 

objectivo divulgar a região associada aos indicadores de turismo sustentável e de qualidade de vida, que lhe permitem afirmar-se 

como destino de excelência ambiental. Para tal, o projecto pressupõe um estudo para quantificar esses indicadores e desencadear 

uma acção de promoção dos mesmos.  

A sinalização, para além de incidir, em todos os pontos de entrada na região com outdoors específicos concebidos para o efeito, 

também existirá uma sinalética informativa própria nos locais de visita dos pontos de interesse dos recursos naturais e culturais 

identificados neste PROVERE. Neste projecto deverá ser estudada uma sinalética comum, utilizando os mesmos materiais e a mesma 

imagem transversal a todos concelhos, desenhando uma linha identitária comum que projecte globalmente o Alentejo Litoral e Costa 

Vicentina para o exterior de forma consistente e competitiva. 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Portal Odemira Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.03 

O projecto “Portal Odemira” pretende solidificar 

por um lado, a imagem do território internamente, 

disponibilizando uma plataforma de comunicação, 

aproximando a população ao território, divulgando 

tradições, cultura, informações de cidadania, etc 

e, por outro lado, a imagem externa do concelho 

em termos de atractividade residencial, 

empresarial, focando recursos e oportunidades. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 340.000€ 

Investimento Publico  

QCA Engenharia - Consultores de 
Engenharia, Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. Odemira Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas PBTerra, S.A.,Mira d’acerto Acções Colectivas  Candidatura      

Outras Fundação Odemira Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 5 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Os pressupostos iniciais de desenvolvimento do projecto baseiam-se nas seguintes orientações: 

• Criação de processo facilitador, de base digital, da operacionalização das oportunidades de negócio do Concelho de Odemira, por 

via de disponibilização relevante específica, contextualizada aos diferentes níveis pertinentes e promotora objectiva de negócios; 

• Metodologia de trabalho baseia-se na construção integrada de portal, baseada numa estratégia de construção de matriz 

multidimensional de recursos e oportunidades, da qual emergem produtos e informações que serão orientados e facilitados ao cliente 

em tempo real; 

• Estrutura divulgadora da qualificação de agentes e activos através de Boas Práticas. 

 

Instrumentos de Política Pública 
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Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Odemira Expo Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.04 

O projecto “Odemira Expo” consubstancia as 

orientações PROVERE de divulgação dos produtos 

endógenos. Promover um encontro entre população 

local e visitantes, chegando à população alvo e 

transmitindo saberes, tradições e valorizando os 

produtos tradicionais locais é uma importante 

valência deste projecto. A divulgação dos serviços 

prestados no concelho contribuem por outro lado, 

para o reforço da atractividade territorial 

concedendo à população critérios valorativos da 

qualidade de vida e “bem viver” deste território. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 175.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. Odemira Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras 

Associação de Horticultores do 
Sudoeste Alentejano, Associação de 
Beneficiários do Mira, Associação 
Criadores Limousine 

Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 4 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

A composição deste projecto, nesta fase de concepção pressupõe duas acções principais: 

• Criação de unidade móvel para participação em eventos que promovam a divulgação dos produtos locais e serviços do concelho de 

Odemira; 

• Aquisição e adaptação de viatura. 

Instrumentos de Política Pública 
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Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Informação Turística Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.05 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 480.000€ 

Investimento Publico  

Fundação Odemira 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas C.M. Odemira, Escola Profissional de 
Odemira Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas Mira d’Acerto Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto “informação turística” resulta do reconhecimento da importância da informação para a promoção dos destinos, elemento 

central de marketing territorial e promoção turística. O turismo é um dos sectores da actividade económica que mais beneficiou do 

processo de globalização condição de ganhos adensada pelos impactos significativos que as tecnologias de informação permitiram na 

devido à rápida circulação de informação. Contudo, por outro lado, a concorrência e diferenciação, num contexto global, são 

concebidos de forma mais complexa e exigente, facto que justifica fortes investimentos de divulgação, promoção marketing 

territorial, colocando o enfoque no que de mais distintivo se confecciona e pode observar-se e experienciar-se em cada recanto de 

Odemira ou do Litoral Alentejano e Costa Vicentina. As componentes previstas nesta fase do projecto são as seguintes: 

• Criação e instalação de Informação Turística relevante, de carácter geral e orientada, que enquadre, direccione e oriente os 

visitantes e turistas para a oferta de alojamento, gastronomia, animação, cultura, património natural e história local, entre outras; 

• Edição de material especifico de suporte à informação abrangendo, por exemplo: gastronomia local, rotas históricas, histórias de 

vida, roteiros turísticos; 

• Edição de brochura/jornal bilingue que concentre informação generalizada e sustente a oferta em plataforma diversa. 

Instrumentos de Política Pública 
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 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 



 

 

“Reinventar e Descobrir...da natureza à cultura”  185 

Miróbriga Virtual Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.06 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 3.000.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Miróbriga, cidade romana que se estende por mais de 2 km, apresentando ruínas de edifícios de habitação, ruas pavimentadas, um 

hipódromo, termas, uma ponte e um fórum, representa um dos mais marcantes vestígios da ocupação dos romanos no Sudoeste de 

Portugal. “As ruínas romanas de Miróbriga foram referenciadas desde o século XVI por André de Resende, e encontram-se implantadas 

numa zona privilegiada de visibilidade que lhe permite controlar territorialmente toda uma região, profícua em recursos agrícolas, 

marítimos e mineiros, pelo que este sítio arqueológico terá desempenhado um papel comercial de relativo destaque. Interpretada 

como santuário, por alguns autores, e como centro urbano provincial, por outros, Miróbriga foi habitada desde, pelo menos, a Idade do 

Ferro até ao século IV d. C.. Embora as estruturas habitacionais ainda permaneçam reduzidamente estudadas, sabe-se que se 

desenvolveram ao longo de calçadas e possuíam decorações com frescos “ actualmente classificadas por Imóvel de Interesse Público 

(IIP) pelo IGESPAR. 

As potencialidades do Alentejo Litoral no domínio do património romano constituem um factor diferenciador que deverá ser assumido, 

por um lado, nas questões de valorização do património arqueológico e, por outro lado, de desenvolvimento do turismo cultural. O 

presente projecto visa valorizar o património de Miróbriga pelo desenvolvimento e divulgação da respectiva imagem, aconselhando 

simultaneamente a construção da sua representação virtual como forma de atrair visitantes, promovendo um elemento patrimonial de 

elevado valor histórico – cultural. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 

Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Património Cultural 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados na área de visitação, turismo e conhecimento 
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Plataforma Ecommerce do Artesanato Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.07 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 385.500€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas REGI Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 2 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O projecto “plataforma e commerce” surge enquanto projecto integrado no Centro de Artes e Ofícios (projecto PROVERE 

1.1.2.05), visando a criação de uma estrutura comum de promoção da internacionalização de produtos de artesãos e artistas com 

as seguintes componentes: (i) realização de um estudo de viabilidade da existência de estrutura comum dirigida para o marketing 

e distribuição de produtos de artesãos e artistas; (ii) criação da referida estrutura; (iii) levantamento dos produtos artesanais e 

artísticos e dos respectivos autores (artesãos e artistas da região); (iv) elaboração de plataforma de adesão de artistas e artesãos; 

(v) construção de um catálogo virtual; (vi) elaboração de um plano de marketing e (vi) construção de uma rede de distribuição, 

entre outras medidas passíveis de alargar o mercado e dar notoriedade a este tipo de produtos. 

Este projecto será desenvolvido em três fases: (i) estudo de viabilidade; (ii) criação de estrutura, levantamento de produtos, 

elaboração de plataforma, construção de plano de marketing; (iii) implementação do plano de marketing. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Projectos privados no sector das actividades tradicionais 
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Plano de Sinalização Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.08 

A preocupação global de sinalização e a 

importância reconhecida em termos de marketing 

territorial e promoção turística deste elemento, 

nomeadamente, a facilitação da mobilidade e 

encontra-se no projecto “plano de sinalização” 

complementar do projecto regional de Sinalética 

Litoral Alentejano (projecto PROVERE 3.3.2.02). 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 75.000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

O desenvolvimento turístico, particularmente do produto touring, quer cultural, quer de natureza pressupõe a informação adequada 

aos visitantes, de modo a dar a conhecer os locais de interesse e, simultaneamente, indicar o caminho que deverá seguir no 

conhecimento do território. 

Assim, importa conceber um adequado plano de sinalização turística e direccional que por um lado oriente o visitante e, por outro, 

atraia a atenção de visitantes de passagem, conseguindo, deste modo quer uma imagem de qualificação para o turismo cultural e de 

natureza, quer a atracção de novos visitantes. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

Mobilidade Territorial 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados em especial no concelho de Santiago do Cacém 
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Programa Qualificação da Oferta de Alojamento e Restauração Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.09 

O projecto “Qualificação da Oferta de Alojamento 

e Restauração” visa conceder ao território de que 

se pretende que seja de excelência ambiental e 

turística, os serviços, condições, sistemas de 

suporte de informação, dinamização e 

oportunidades instrumentos de qualificação da 

oferta de alojamento e restauração. 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 75000€ 

Investimento Publico 100% 

C.M. Santiago do Cacém 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos  

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras ADRAL e AREST Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Neste âmbito, a sustentabilidade da oferta de alojamento, adequando a oferta à procura actual e potencial passa pela construção de 

um programa de qualificação da oferta de alojamento e restauração, respondendo às necessidades actuais e antecipando as exigências 

que parecem configurar-se para o território do Alentejo Litoral e Costa Vicentina. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados 
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Gestão, Coordenação e Execução da Estratégia de Eficiência Colectiva Grau Âncora 
Código do Projecto   

3.3.2.10 

A capacitação institucional é um elemento 

importante na Gestão Coordenação e Execução da 

Estratégia de Eficiência Colectiva. Por outro lado, 

a concretização das directivas PROVERE 

demonstram a necessidade de constituir um corpo 

técnico de gestão, com recursos financeiros, 

técnicos e infra-estruturais para desenvolver 

competências de monitorização, orientação 

estratégica, fiscalização, acompanhamento e 

avaliação de impactos e resultados dos 

investimentos e acções previstos no programa de 

acção. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 600.000€ 

Investimento Publico 100% 

AMLA 

Investimento Privado  

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: Âmbito Territorial Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

Posto isto, no contexto do PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina, desenvolveu-se um modelo de governança nos moldes descrtios 

no ponto D. da memória descritiva, evidenciando-se a importância que é atribuída pelos parceiros e membros do consórcio à 

monitorização da respectiva execução – responsabilidade que é entendida tanto no sentido do respectivo acompanhamento qualificado 

e pró-activo, como no da avaliação da sua eficácia e da sua eficiência, especialmente ao proceder à sua integração no elenco das 

competências do Conselho de Orientação Estratégica e Monitorização. 

Neste contexto, entidade líder, equipa técnica e em estreita articulação funcional com os responsáveis pela execução de cada um dos 

projectos de investimento incluídos no Programa de Acção e membros do consórcio desenvolverão uma parceria no compromisso de 

concretização das premissas base do presente programa de acção em termos de resultados mas, principalmente em termos de alcance 

das prioridades estratégicas definidas para o território PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

Todos os projectos privados na respectiva execução 
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Monitorização e Controle de Qualidade da EEC Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.11 

A proposta de criação de uma ferramenta de 

“Monitorização e Controle de Qualidade da 

Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC)” é projecto 

complementar do projecto Gestão, Coordenação e 

Execução da Estratégia de Eficiência Colectiva 

(3.3.2.10) constante no presente programa de 

acção, constituindo uma ferramenta de apoio e 

acompanhamento do andamento dos projectos 

incluídos documento numa perspectiva construtiva, 

pela melhoria contínua e correctiva da concepção 

dos projectos e subprojectos e, pela aferição 

objectiva de resultados. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 110.000€ 

Investimento Publico  

Sines Tecnopolo 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos - 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

 

O projecto de Monitorização e Controle de Qualidade da Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC) visa constituir-se como instrumento 

de acompanhamento da concretização da estratégia PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina por via da produção de uma 

ferramenta tecnológica, baseada na internet, de acesso restrito aos parceiros da rede, com vista ao controle, monitorização da 

execução das Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC) e de cada um dos seus projectos, utilizando uma metodologia de aferição de 

execução, qualidade e melhoria contínua dos projectos e subprojectos. 

Esta ferramenta constitui um instrumento de valor acrescentado no quadro da execução de um projecto ou subprojecto, uma vez que 

apresentará, de modo actualizado, o estado de desenvolvimento da acção ou acções em curso, permitindo ao gestor e/ou 

intervenientes uma efectiva acção correctiva, com vista ao sucesso de execução física e financeira do mesmo. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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Azinhal Turismo Rural Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.12 

 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 25000€ 

Investimento Publico  

Azinhal, Imóveis e Turismo Unipessoal 
lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

Confrontando com a pitoresca aldeia de Santa Clara-a-Velha, a Herdade do Azinhal estende-se por 120 ha de terreno acidentado com 

belas paisagens que se estendem por um horizonte que tem como limite o recorte montanhoso, ao Sul, da Serra de Monchique e a 

Norte, a cerca de 200 m, o recuo da barragem de Santa Clara. A Herdade tem uma flora típica do interior serrano com montado de 

sobreiras e azinheiras e é percorrida por caminhos que permitem tranquilos passeios a pé ou os mais radicais percursos de bicicleta ou 

de jipe, num permanente contacto com a Natureza. A proximidade das águas da barragem convidam-no a trazer a sua cana de pesca e 

preparar-se para trazer para casa belíssimos achigãs. 

O turismo de aldeia da Herdade do Azinhal foi recentemente licenciado após dois anos de obras de remodelação e reconstrução, 

tendo-se mantido a traça das casas alentejanas e as características e materiais de construção tradicionais da região, figura exemplar 

de um turismo rural, integrado na paisagem e respeitando as características e distintivas território, valorizando o traço identitário que 

distingue o ritmo de vida nas aldeias e espaços rurais. Pretende-se agora investir em projectos de animação e promoção turística, 

procurando-se uma articulação com parceiros e projectos de desenvolvimento local, nomeadamente os relacionados com a Barragem 

de Santa Clara. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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EXPERIENCE GUIDE de Santiago do Cacém Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.13 

O projecto EXPERIENCE GUIDE de Santiago do 

Cacém desenvolvido por empresa com experiência 

no sector da animação turística, visa 

complementar a oferta turística existente com 

elementos distintivos de fruição, visitação r 

experimentação. O presente projecto tem como 

objectivo de base a criação de um guia de visita ao 

território, conduzindo o visitante a diferentes 

patamares de sensações de vivência no território. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 896000€ 

Investimento Publico  

Expecial, Lda – Avidaébela 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas  Projectos Conjuntos   Antes 
2009 2009 2010 2011 Depois 

2011 

Privadas  Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 1 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

• Criação de um EXPERIENCE GUIDE – sob a forma de GUIA/ROTEIRO – on-line e off-line (guia fisico em papel) que compile 

activamente toda a informação turistica, cultural, ambiental e geografica do concelho de Santiago do Cacém,  destinado a servir de 

base de relacionamento dos turista que visitem a região com com o concelho e os seus agentes economicos: 

• Pretende-se reunir no EXPERIENCE GUIDE sugestões de visita para a região promovendo soluções de animação turisticas e de visita 

compilando informação sobre os seguintes temas: Wine & Gourmet, Zen, Water, Nature, Escape, Culture e outras a considerar. 

• O EXPERIENCE GUIDE servira para entregar directamente aos Clientes nas unidades hoteleiras e de promoção turisticas, assim 

como para promoção internacional atraves do seu website, a exemplo do que é realizado com outro projecto dos promotores com o 

guia de experiencias “avidaébela” – (www.avidabela.com). 

• O objectivo do promotor é servir de facilitador para os operadores economicos do concelho as empresas de animação, grupos 

Hoteleiros, Agencias, DMC e Clientes directos Corporate. 

• O EXPERIENCE GUIDE será o hubb de acesso a experimentação virtual da região, criando e complementando as estadias com a 

oferta de programas na região. 

• O EXPERIENCE GUIDE será tambem o repositório do inventario turistico do Concelho de Santiago do Cacem  sob a forma de trexto, 

imagem (fotografia e video). 

 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas 

 PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 

Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

- 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 

- 
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EXPERIENCE GUIDE de Alcácer do Sal Grau Complementar 
Código do Projecto   

3.3.2.14 

O projecto EXPERIENCE GUIDE de Alcácer do Sal 

desenvolvido por empresa com experiência no 

sector da animação turística, visa complementar a 

oferta turística existente com elementos distintivos 

de fruição, visitação r experimentação. O presente 

projecto tem como objectivo de base a criação de 

um guia de visita ao território, conduzindo o 

visitante a diferentes patamares de sensações de 

vivência no território. 

Entidade(s) Promotora(s) 

Estimativa de investimento (€) 470000€ 

Investimento Publico  

Quinta do Sossego – Sociedade Agrícola, 
Lda 

Investimento Privado 100% 

Recorre a Sistema de 
Incentivos SIM 

Entidades Parceiras Natureza do Projecto Calendarização 

Publicas Câmaras municipais e entidades da 
região Projectos Conjuntos   Antes 

2009 2009 2010 2011 Depois 
2011 

Privadas Rede de parceiros “a Vida é Bela” Acções Colectivas  Candidatura      

Outras  Projectos em cooperação  Investimento elegível      

Nº Entidades Envolvidas: 3 Projectos Individuais  Candidatura a apresentar dentro de um ano  

• Criação de um EXPERIENCE GUIDE – sob a forma de Guia/Roteiro on-line e off-line (guia físico em papel) que compile activamente 

toda a informação turística, cultural, ambiental e geográfica do concelho de Alcácer na área do lazer. 

• Pretende-se reunir no EXPERIENCE GUIDE sugestões de visita para a região promovendo soluções de animação turísticas e de visita 

com informação sobre os seguintes temas: Wine & Gourmet, Zen, Water, Nature, Escape, Culture e outras a considerar. 

• O projecto que associa diversas componentes da oferta turística (alojamento, actividades de animação turística, canais de 

distribuição, etc..) permitirá inovar ao nível do posicionamento e da valorização de aspectos intangíveis ( o lazer deve comunicar, 

cada vez, mais as emoções, a atmosfera dos locais, a ética, a sustentabilidade etc..) que são determinantes para diferenciar e 

acrescentar valor à oferta turística regional. 

• Os conteúdos desenvolvidos no EXPERIENCE GUIDE diferenciam-se, não só pela sua qualidade gráfica e de imagem, como também 

pela sua perspectiva de estruturação da oferta, ou seja visam, sobretudo, divulgar “experiências” que possam ser usufruídas.   

• Esta abordagem permite mobilizar os prestadores de serviços de animação turística locais para definirem as especificações da sua 

oferta de acordo com as solicitações dos diversos targets. 

Instrumentos de Política Pública 

Q
R

EN
 

Sistema de incentivos 
Empresas  PRODER  

Acções Colectivas  PROMAR  

Mecanismos de Eng. 
Financeira 

 Outros  

Rede e Infra. Apoio    

Formação Profissional    

Outros QREN    

Pr
oj

ec
to

 P
úb

li
co

 Regulamento do PO Regional (quando aplicável) 

 

Projectos Privados Alavancados (quando aplicável) 
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F. INSTRUMENTOS DO QREN 

A classificação dos projectos de acordo com a tipologia dos 

instrumentos do QREN apresentada no ponto F do Anexo I do 

Regulamento de Enquadramento das Estratégias de Eficiência 

Colectiva é apresentada, por projecto no ponto anterior, Plano 

de Acção. O quadro seguinte identifica o número de projectos e 

o investimento total de acordo com a tipologia proposta no 

referido regulamento. 

Quadro F-1: Instrumentos de Política Pública 

Instrumentos  
do QREN 

Número de 
Projectos 

Investimento  
Total 

Nº % Euros % 

Sistema de Incentivos  38  31,1%  1.010.677.560,0  83,2% 

Acções Colectivas  31  25,4%  51.073.721,0  4,2% 

Rede e Infra.Apoio  1  0,8%  275.000,0  0,0% 

Formação Profissional  5  4,1%  12.379.040,0  1,0% 

Outros QREN (PO 
Regional) 

34  27,9%  118.714.852,0  9,8% 

Outros QREN(POFC)  1  0,8%  1.000.000,0  0,1% 

PRODER  11  9,0%  17.938.682,3  1,5% 

PROMAR  1  0,8%  2.500.000,0  0,2% 

Total  122  100,0%  1.214.558.855,3  100,0% 

Os valores do investimento e dos projectos apresentados 

evidenciam a componente privada significativa que representa 

83,2% do total do investimento privado.  




