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1. INTRODUÇÃO 

Este Plano Operacional de Turismo de Redondo (POTR), da iniciativa da Câmara Municipal de Re-
dondo (CMR), pretende dar resposta ao desafio de avaliar o atual posicionamento e identificar oportu-
nidades de desenvolvimento turístico para o seu território - que, simultaneamente, são importantes 
oportunidades para o reforço da competitividade dos agentes e das empresas turísticas aqui instaladas. 

O Relatório do Plano é composto por dois volumes, o primeiro dedicado ao diagnóstico e análise da 
competitividade turística de Redondo e o segundo à definição da estratégia e sua operacionalização. 
A consulta desses documentos é essencial para compreender a fundamentação e os objetivos perse-
guidos com as diversas propostas. No entanto, a sua extensão e relativa complexidade recomenda a 
elaboração de um documento mais sintético, de natureza essencialmente prática, que possa conside-
rar-se um guia para a leitura do POT e para a sua difusão junto dos agentes locais e a sociedade em 
geral. 

É esse o objetivo deste Sumário Executivo. 

2. MODELO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO 
CONCELHO DE REDONDO 

As principais linhas de orientação estratégica para o desenvolvimento turístico do concelho de Redondo 

estão organizadas em dois grandes planos de trabalho: 4 áreas prioritárias de intervenção para a 

melhoria e desenvolvimento da oferta turística e 3 domínios transversais de suporte à estratégia de 

desenvolvimento turístico. 
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2.1. ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO 

 Qualificação da oferta turística de Redondo 

Para um maior e mais sustentável desenvolvimento turístico do concelho de Redondo, considera-se 

ser prioritário intervir ao nível da qualificação da oferta turística local. Assume-se aqui uma perspetiva 

abrangente da noção de qualificação, que contemple, nomeadamente, a melhoria das condições de 

acesso, visita, fruição e/ou interpretação dos principais recursos/valores do concelho em termos natu-

rais e culturais, materiais e imateriais, bem como a melhoria das condições de acolhimento e funciona-

mento das principais infraestruturas, públicas e privadas, que concorrem para o enriquecimento da 

oferta turística do concelho (hotelaria, restauração e animação, estabelecimentos comerciais, equipa-

mentos culturais e outros de interesse turístico), em especial nos períodos de maior procura. 

 Estruturação da oferta turística de Redondo 

Independentemente da riqueza e diversidade dos recursos presentes no concelho, considera-se ser 

fundamental apostar estrategicamente na conversão desses recursos e atrativos em produtos (isto é, 

em propostas de consumo que sejam atrativas e acessíveis para os turistas que visitam o Redondo). 

Para tal, é crucial a estruturação da oferta turística do concelho, potenciando, de uma forma criteriosa, 

a oferta e os recursos já existentes, e simultaneamente desenvolvendo novos produtos turísticos, sem-

pre a partir dos seus principais recursos e ativos diferenciadores. O objetivo é que Redondo possa 

dispor de um mix estruturado e coerente de produtos turísticos que sejam diferenciadores e que, além 

disso, estejam orientados para públicos-alvo específicos e distintos – ainda que, nalguns casos, o tipo 

de propostas e de produtos sejam complementares entre si, fomentando articulações e sinergias. O 

capítulo seguinte concretiza a proposta de produtos turísticos de aposta estratégica para Redondo. 

 Diversificação da oferta turística de Redondo 

Em articulação com a estruturação da oferta turística do concelho, abordada no ponto anterior, importa 

igualmente apostar na diversificação da oferta turística existente. O objetivo consiste, uma vez mais, 

em alargar o mix da oferta de produtos turísticos atualmente existente, tornando Redondo potencial-

mente mais atrativo para um leque heterogéneo e diferenciado de segmentos de público-alvo, o que 

poderá contribuir para reduzir a sazonalidade da procura turística e ainda para aumentar as taxas de 

ocupação hoteleira no concelho. 

 Informação, comunicação e promoção da oferta turística de Redondo 

A comunicação e promoção turística do concelho de Redondo constituem uma outra área de atuação 

em que é estratégico intervir. Com efeito, a análise de diagnóstico realizada evidenciou ser fundamental 

aumentar a presença e visibilidade do concelho, dos seus recursos e ativos turísticos diferenciadores, 

bem como dos operadores turísticos de Redondo, nos principais canais de promoção, distribuição e 

venda online. 
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2.2. DOMÍNIOS TRANSVERSAIS DE SUPORTE 

 Mobilidade e acessibilidade 

Redondo evidencia atualmente algumas fragilidades em termos de acessibilidade e de mobilidade, inter 

e intraconcelhia, que importa superar pois condicionam o potencial de desenvolvimento turístico do 

concelho, em áreas particularmente relevantes para a estratégia de desenvolvimento turístico – é o 

caso, nomeadamente, de alguns segmentos de público ligados aos produtos de turismo de natureza; 

turismo cultural/ touring cultural e paisagístico; gastronomia e vinhos; e de turismo criativo. Note-se que 

algumas das medidas a implementar tendo em vista a melhoria da acessibilidade e mobilidade turística 

no concelho de Redondo articulam-se de uma forma estreita com algumas das ações de qualificação 

da informação turística, anteriormente já mencionadas – é o caso, nomeadamente, de algumas ações 

a implementar em matéria de produção de cartografia (em papel e digital) ou de sinalética orientativa. 

 Atração de investimento 

Como em qualquer atividade económica, a atração de investimento é sempre importante, principal-

mente na medida em que permite a criação de novas ofertas e oportunidades de experimentação tu-

rística. No contexto da operacionalização do POT de Redondo, considera-se, assim, que deverá existir 

uma preocupação transversal de trabalhar as questões do investimento privado no setor do turismo, 

nomeadamente promovendo, no âmbito das ações de promoção do concelho, iniciativas de contacto 

prospetivo junto de empresas e investidores externos.  

 Informação e conhecimento 

A produção e a disponibilização atempada, nomeadamente junto dos mais relevantes players setoriais, 

de elementos de informação e, sobretudo, de conhecimento relacionados com a atividade turística são, 

cada vez mais, aspetos relevantes no reforço da competitividade dos negócios e destinos turísticos.  

2.3. PRODUTOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS 

O POTR integra 3 tipos de produtos turísticos: principais, complementares e de nicho. 

Os produtos turísticos principais são aqueles mais diretamente associados aos recursos ‘emblemá-
ticos’ do concelho, perante os quais o território evidencia já a existência de uma oferta e de uma procura 
relativamente consolidadas. 

Produtos turísticos principais  

 

Os produtos turísticos complementares são aqueles face aos quais o território detém um elevado 

potencial, mas no âmbito dos quais ainda é necessária uma considerável intervenção, designadamente 

ao nível da estruturação e da formatação de oferta turística. 



 

6 

Produtos turísticos complementares  

 

Os produtos turísticos de nicho são aqueles considerados como potencialmente resultantes de um 

esforço de especialização, que parta de recursos já existentes e/ou passíveis de serem mobilizados, 

mas que carecem de uma intervenção mais complexa e orientada para segmentos de procura mais 

restritos e especializados. 

Produtos turísticos de nicho 

 

Por fim, é importante ressalvar que, ainda que cada um destes produtos turísticos possa ser trabalhado 

individualmente, são evidentes as correlações entre eles, o que futuramente permitirá reforçar a coesão 

de oferta turística de Redondo, simultaneamente abrangente e passível de responder às necessidades 

de diferentes segmentos de mercado, e também diferenciadora, capaz de responder às motivações 

altamente especializadas de segmentos de mercado mais restritivos. 

Produtos turísticos estratégicos para Redondo 

 



 

7 

3. PLANO DE AÇÃO 

Integra duas linhas: 

 O Plano de ação por produto, em que se integram as diversas ações propostas e necessárias 

para o desenvolvimento e consolidação de cada um dos produtos turísticos considerados como 

estratégicos e prioritários para o desenvolvimento turístico do concelho de Redondo. 

 O Plano de ação por domínios de intervenção estratégica, em que se enquadram as medi-

das e ações propostas que revestem uma natureza mais transversal e/ou de suporte à estra-

tégia de desenvolvimento turístico de Redondo e que não estão direta e exclusivamente asso-

ciadas ao conjunto restrito de produtos turísticos hierarquizado como estratégicos e prioritários. 

3.1. PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO TURÍSTICO 

3.1.1. Turismo de Natureza 

 DEFINIÇÃO 

O Turismo de Natureza é uma forma de turismo que tem como principais motivações associadas o 

contacto e usufruto da natureza, a prática de atividades físicas ao ar-livre e também, numa perspetiva 

mais alargada de bem-estar físico e emocional, a prática de atividades que promovam uma maior rela-

ção entre o turista e o meio natural que o rodeia, a paz interior e a sensação global de integração. No 

contexto do Turismo de Natureza podem ser integradas atividades de baixa intensidade ou suaves 

(soft) – como os passeios, percursos pedestres e a observação da flora e da fauna, por exemplo – e 

atividades consideradas mais intensas (hard) – como o rafting, kayaking, escalada, etc. 

 AÇÕES 

 A criação de protocolo de colaboração formal (ou outro instrumento de concertação) entre o Muni-

cípio de Redondo e os proprietários privados dos terrenos em que estão implementados os percur-

sos pedestres (aqueles que atualmente existem e outros que se venham a associar à rede), no 

sentido de assegurar, de uma forma permanente, condições para um livre acesso dos turistas, se 

não em todos, pelo menos em alguns desses percursos. 

 O levantamento exaustivo do estado de existência e de conservação da sinalética orientativa (in-

cluindo painéis com conteúdos interpretativos) dos percursos pedestres do concelho, bem como 

das condições de acesso a outros espaços privilegiados de contacto com o património natural do 

concelho, tendo em vista a priorização de medidas de intervenção de requalificação/atualização. 

 O reforço do papel do Ecomuseu na dinamização de atividades de turismo de natureza (nível soft) 

que explorem os principais recursos naturais do concelho de Redondo, dando um especial desta-

que à Serra de Ossa, de forma a tornar mais regular e diversificada a oferta de programação atu-

almente existente. 

 A preparação de Dossier/ Guia de Investimento no Turismo de Natureza, com informação de relevo 

para potenciais empreendedores, nomeadamente, no âmbito da caracterização dos recursos exis-

tentes em Redondo, da dinâmica da procura de turismo de natureza já registada no concelho, das 

tendências internacionais, entre outros aspetos. 
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 A dinamização de um programa de sensibilização e mobilização dos agentes turísticos do concelho 

para o desenvolvimento de programas integrados e articulados no âmbito do Turismo de Natureza. 

Ainda que o desenvolvimento operativo desses programas turísticos seja da iniciativa de promoto-

res privados, o Município poderá ter um papel relevante no estímulo ao diálogo, à reflexão conjunta 

e à articulação das atividades já promovidas e/ou a promover. 

 A dinamização de campanhas promocionais, devidamente orientadas por uma estratégia de mar-

keting e branding territorial, que permitam dar uma maior visibilidade e notoriedade à oferta de 

Turismo de Natureza do concelho. Esta campanha deve, contudo, privilegiar o posicionamento de 

Redondo à luz da estratégia de turismo preconizada pelo POT, pelo que deverá ter uma maior 

abrangência, e contemplar igualmente a oferta do concelho noutros segmentos de mercado. 

3.1.2. Turismo Cultural  

 DEFINIÇÃO 

O Turismo Cultural é uma forma de turismo que, de acordo com a Organização Mundial de Turismo 

(UNWTO, 2017), pode ser definida como aquela em que as principais motivações dos turistas são 

aprender, descobrir, experienciar e consumir os produtos e atrações culturais, tangíveis e intangíveis, 

de um dado destino. Estes produtos e atrações estão fortemente associadas à identidade material, 

intelectual, espiritual e emocional do destino, e incluem elementos tão diversos como as artes e a ar-

quitetura, o património histórico e cultural, as tradições gastronómicas, a literatura, a música, as indús-

trias culturais e criativas, e ainda a cultura, no seu sentido mais amplo e antropológico, abrangendo 

aspetos como os modos e estilos de vida, os valores, as crenças e as tradições específicas desse 

destino e das suas comunidades. 

 AÇÕES 

 A qualificação dos materiais informativos e interpretativos dos diversos recursos e equipamen-

tos culturais do concelho, nomeadamente, no que se refere à criação ou atualização de conte-

údos interpretativos, bem como à sua tradução para línguas estrangeiras, à criação de um 

mapa turístico com os principais atrativos do concelho, em termos culturais e histórico-patrimo-

niais, à adoção de suportes mais interativos, e ainda ao desenvolvimento de conteúdos mais 

apelativos e ajustados às atuais necessidades e expectativas dos turistas culturais. 

 A revisão e qualificação dos discursos expositivos dos Museus Municipais, nomeadamente, os 

mais diretamente relacionados com a oferta de Turismo Cultural, como o Museu do Vinho e o 

Museu do Barro, contemplando a disponibilização de materiais interpretativos mais apelativos, 

em língua estrangeira, e com maior grau de interatividade (através do recurso às tecnologias 

de informação e comunicação, por exemplo). 

 A qualificação dos recursos humanos que prestam apoio na receção, na interpretação e na 

dinamização dos principais equipamentos culturais e espaços histórico-monumentais do con-

celho, com vista à adoção de boas práticas em matéria de acolhimento ao visitante, mas tam-

bém à promoção de novas tipologias de atividades e iniciativas de programação cultural que 

suscitem uma visita mais prolongada e recompensadora. 

 A adequação dos horários de abertura e melhoria das condições de acesso e de fruição (inclu-

sivamente, para pessoas com mobilidade reduzida e/ou outros requisitos específicos) aos prin-

cipais recursos e atrativos turísticos de valor cultural existentes no concelho. 
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 A sensibilização, dos proprietários e das entidades gestoras do património cultural do concelho, 

para a importância da preservação, mas também da divulgação e fruição destes patrimónios, 

em contexto turístico, procurando criar melhores condições de acesso e fruição pública destes 

recursos. Em particular, importa trabalhar no sentido de assegurar que, progressivamente, as 

Igrejas do concelho possam estar abertas ao público em permanência/ horário alargado. 

 O desenvolvimento de Dossier/ Guia de Investimento orientado para as necessidades de infor-

mação de eventuais empreendedores que venham a manifestar interesse em investir na dina-

mização de negócios associados ao turismo cultural no concelho. 

 O desenvolvimento de um sistema de fidelização do turista, mobilizando a participação dos 

diversos agentes turísticos do concelho e que permita a atribuição de ‘descontos’ ou ‘prémios’ 

aos turistas, incentivando a visita aos espaços culturais do Município, mas também o prolon-

gamento da sua estadia no território, com benefícios para todos os stakeholders. 

 A promoção de momentos de debate e partilha entre os vários agentes locais, no sentido de 

potenciar uma maior articulação e concertação da programação e oferta cultural do concelho, 

bem como a adoção de estratégias de comunicação e de promoção conjuntas, mais assertivas 

e ajustadas aos segmentos de procura potencial. 

 A realização de um levantamento das condições e interesses dos proprietários das olarias e 

das oficinas de mobiliário alentejano para a promoção de visitas turísticas, e/ou para a dinami-

zação de workshops e outras atividades vocacionadas para os turistas. 

 A criação de um novo espaço de acolhimento ao turista, com localização central, e que assuma, 

para além das competências informativas do atual Posto de Turismo, um maior relevo na di-

vulgação e interpretação do património cultural e natural do concelho, funcionando como uma 

‘montra’ turística do território. Este espaço poderá ainda integrar uma componente de divulga-

ção, compra e degustação dos produtos locais como o vinho, a azeite, o mel, etc. 

3.1.3. Gastronomia e Vinhos 

 DEFINIÇÃO 

O produto turístico Gastronomia e Vinhos (G&V) representa uma forma de turismo cujas principais 

motivações estão associadas à experienciação de produtos típicos e ao aprofundamento do conheci-

mento sobre o património enológico e gastronómico de um dado território. Assim, este produto integra 

duas vertentes, muitas vezes tratadas em separado: o Enoturismo, cujo enfoque se centra no patrimó-

nio enológico dos destinos, e o Turismo Gastronómico, mais abrangente dado que se relaciona com a 

globalidade da tradição e cultura gastronómica dos locais (incluindo o vinho). 

 AÇÕES 

 A sensibilização, junto dos proprietários e gestores das unidades de restauração do concelho, 

para a importância da disponibilização de ementas em língua estrangeira, mais apelativas e 

eventualmente contendo informações complementares relacionadas com os principais pratos 

típicos da região e as lendas e tradições que lhes estão associadas. Paralelamente, apostar na 

sensibilização para o aumento da qualificação dos trabalhadores, em particular no que con-

cerne às competências de acolhimento e atendimento ao turista. 
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 O levantamento das condições necessárias, bem como do interesse/motivação dos produtores 

locais para a dinamização de atividades de visita, degustação e/ou participação nos processos 

de produção das suas unidades. 

 A realização de momentos de debate e partilha entre os diversos agentes locais, promovendo 

oportunidades de partilha de conhecimentos e de boas-práticas, bem como de identificação de 

sinergias e potenciais parcerias entre os diversos stakeholders. 

 A atualização do discurso expositivo do Museu do Vinho (exposição permanente e temporá-

rias), bem como das atividades aí oferecidas, reforçando a sua ligação com o tecido de produ-

tores vitivinícolas locais; além disso, importa contemplar a disponibilização de materiais inter-

pretativos mais apelativos, em língua estrangeira, e com maior grau de interatividade (através 

do recurso às tecnologias de informação e comunicação, por exemplo). 

 A promoção de uma maior articulação e sinergia entre os discursos e, sobretudo, as atividades 

desenvolvidas nos vários espaços interpretativos /equipamentos museológicos do concelho de 

Redondo que estão relacionados com o tema da Gastronomia e Vinho – onde se incluem, 

designadamente, o Museu do Vinho, o Ecomuseu e o Museu do Mel (ainda em fase de projeto). 

 A criação de espaço dedicado para a divulgação e comercialização de produtos locais, even-

tualmente combinando atividades de interpretação e degustação do património gastronómico 

e enológico local (considerar hipótese de eventual articulação com a Enoteca). 

 A dinamização do espaço da Enoteca, no sentido de capitalizar e otimizar a exploração deste 

recurso, bem como potenciar um equipamento que beneficia de uma excelente localização, 

junto ao centro histórico do concelho. Eventualmente, e para além da hipótese avançada acima 

sobre o aproveitamento da Enoteca para a criação de um espaço para a divulgação e comer-

cialização de produtos locais, poder-se-á igualmente considerar a oportunidade de desenvolver 

neste espaço outro tipo de atividades, ainda que pontuais, como cursos e workshops, provas 

e degustações, jantares vínicos, entre outros, que resultassem inclusivamente, do estabeleci-

mento de parcerias entre os vários agentes locais do concelho. 

 O desenvolvimento de circuitos e programas integrados em torno do produto Gastronomia e 

Vinhos, eventualmente em parceria com outros concelhos da região. 

 O levantamento e registo sistematizado das tradições gastronómicas de Redondo, com conse-

quente produção de conteúdos e materiais promocionais e interpretativos específicos. 

 A preparação de Dossier/ Guia de Investimento na Gastronomia e Vinhos, a disponibilizar a 

potenciais investidores, com a sistematização de informação relevante sobre os recursos e a 

oferta existente no concelho, sobre a procura atual e potencial, e ainda, sobre as principais 

tendências e boas práticas internacionais. 

3.1.4. Turismo de Saúde e Bem-estar 

 DEFINIÇÃO 

O Turismo de Saúde e Bem-estar é talvez um dos produtos turísticos com origens mais recuadas no 

tempo, e reconhecido como uma das mais antigas motivações para a realização de viagens turísticas, 
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presente nas Civilizações Grega e Romana, que sempre manifestaram interesse no bem-estar. No seu 

espectro mais alargado, o Turismo de Saúde e Bem-estar pode integrar formas de turismo relativa-

mente diferenciadas, como o turismo médico (de saúde), o turismo estético, o turismo espiritual, o tu-

rismo holístico, entre tantos outros. De um modo geral, o Turismo de Saúde e Bem-estar pode ser 

entendido como estando associado a todas as viagens que têm como objetivo proporcionar aos turistas 

que as realizam um estado de saúde em que os principais domínios do bem-estar estão harmonizados 

ou em equilíbrio (ex.: físico, mental, psicológico, social). Mais ainda, para que possa ser considerada 

uma experiência turística de bem-estar, esta deve deliberadamente contribuir para o bem-estar psico-

lógico, físico, espiritual e/ou emocional dos turistas. 

 AÇÕES 

 A criação de plataforma de discussão e disseminação em torno do produto Turismo de Saúde 

e Bem-estar em Redondo. Esta plataforma, que deverá reunir um leque de atores diferenciado 

– como empresários do setor do turismo, do vinho, do barro, do azeite, entre outros, entidades 

de ensino e investigação, organizações turísticas, entre outras –, deverá criar as condições 

necessárias para a preparação de um programa específico para a oferta de turismo de saúde 

e bem-estar, identificando, por um lado, o tipo de produtos/ programas que é possível desen-

volver, e, por outro, os canais a privilegiar para a divulgação e comercialização deste tipo de 

produtos. 

 O levantamento de informação sobre as espécies autóctones presentes no concelho que pos-

sam ter utilizações terapêuticas e, consequentemente, vir a ser desenvolvidas no contexto da 

oferta turística de saúde e bem-estar de Redondo (ex.: ervas medicinais). 

 A auscultação dos diversos agentes locais ligados à produção de vinho, azeite, mel e de outros 

produtos locais passíveis de vir a integrar, direta ou indiretamente, a oferta turística de saúde 

e bem-estar do concelho de Redondo, relativamente ao seu interesse e condições de produ-

ção/ visitação turística. 

 O estabelecimento de um protocolo de colaboração com as entidades de ensino e investigação 

presentes na região do Alentejo que detém conhecimento nas áreas do turismo e da saúde – 

é o caso, nomeadamente, do Instituto Politécnico de Portalegre e da Universidade de Évora – 

no sentido de virem a colaborar com o Município e os seus agentes na estruturação de uma 

oferta turística de saúde e bem-estar em Redondo. 

 A preparação de Dossier/ Guia de Investimento no produto do Turismo de Saúde e Bem-estar, 

a disponibilizar a potenciais investidores, com a sistematização de informação relevante sobre 

os recursos e a oferta existente no concelho, sobre a procura atual e potencial, e ainda, sobre 

as principais tendências e boas práticas internacionais. 

3.1.5. Olivoturismo 

 DEFINIÇÃO 

O Olivoturismo pode ser definido como uma forma de turismo cuja principal motivação está relacionada 

com a cultura do azeite e de todos os recursos naturais que lhe estão associados – o terreno, a água, 

a paisagem, a cultura, o clima, entre outros. Relativamente recente, no que concerne à sua conceptu-
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alização enquanto produto turístico, este segmento pode ser considerado como um cruzamento/ vari-

ante de outras formas de turismo – destacando-se, muito especialmente, as articulações com os pro-

dutos Gastronomia e Vinhos, Turismo Cultural e Turismo Criativo. 

 AÇÕES 

 O levantamento e caracterização detalhada dos recursos, específicos e complementares, pre-

sentes no território que sejam passíveis de contribuir para a estruturação de uma oferta de 

Olivoturismo no concelho de Redondo. 

 A auscultação junto dos principais agentes locais e regionais ligados à cultura do azeite, relati-

vamente a questões como o interesse, disponibilidade e condições de investimento para a con-

cretização de uma oferta integrada de Olivoturismo em Redondo. 

 A preparação de Dossier/ Guia de Investimento no Olivoturismo, a disponibilizar a potenciais 

investidores, com a sistematização de informação relevante sobre os recursos e a oferta exis-

tente no concelho, sobre a procura atual e potencial, e ainda, sobre as principais tendências e 

boas práticas internacionais. 

3.1.6. Turismo Criativo 

 DEFINIÇÃO 

O turismo criativo pode ser definido como uma forma de turismo direcionada para a oferta de uma 

experiência envolvente e autêntica, com a aprendizagem participativa das artes, património, ou atmos-

fera de um lugar, e que oferece uma ligação com as comunidades locais, que criam a cultura viva dos 

destinos (UNESCO, 2006). O Turismo Criativo emergiu, de acordo com diversos autores e organiza-

ções, como resultado da evolução do Turismo Cultural, bem como da crescente procura, por parte dos 

turistas, de experiências mais interativas, mais criativas e com um maior grau de imersão na cultura 

local dos destinos. 

 AÇÕES 

 A auscultação junto dos principais agentes locais e regionais ligados às artes e à cultura, mas 

também à gastronomia e vinhos, relativamente a questões como o interesse, disponibilidade e 

condições de investimento para a concretização de uma oferta integrada de Turismo Criativo, 

em articulação com os agentes turísticos do concelho. 

 A preparação de Dossier/ Guia de Investimento no Turismo Criativo, a disponibilizar a potenci-

ais investidores, com a sistematização de informação relevante sobre os recursos e a oferta 

existente no concelho, sobre a procura atual e potencial, e ainda, sobre as principais tendências 

e boas práticas internacionais. 
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3.2. PLANO DE AÇÃO POR DOMÍNIOS TRANSVERSAIS E DE SUPORTE À ES-
TRATÉGIA 

3.2.1. Qualificação da oferta turística 

 A Realização de Momentos de Debate e Partilha entre os diversos agentes locais, promovendo 

oportunidades de partilha de conhecimentos e de boas-práticas, bem como de identificação de 

sinergias e potenciais parcerias entre os diversos stakeholders. 

 Programa de Capacitação de Recursos Humanos – Para além da formação específica que 

possa ser dinamizada por cada um dos empresários turísticos para os seus colaboradores, 

considera-se de interesse a análise da viabilidade de implementação de uma ação transversal 

de capacitação de recursos humanos do concelho afetos ao turismo. Esta formação, especial-

mente vocacionada para a dimensão do acolhimento ao turista, deveria integrar módulos rela-

tivos à própria oferta turística do concelho – potenciando, assim, o conhecimento dos diversos 

colaboradores sobre o património e recursos do território -, e módulos mais orientados para o 

desenvolvimento das soft-skills dos colaboradores, designadamente em áreas como o relacio-

namento interpessoal, a empatia e a gestão de reclamações, entre outras. 

3.2.2. Estruturação da oferta turística 

 Programa de Sensibilização e Mobilização dos agentes turísticos do concelho, a implementar, 

nomeadamente, através da realização de encontros temáticos (por produto turístico) com os 

diversos empresários turísticos do concelho, que permitam a identificação de interesses co-

muns, e a formatação de programas turísticos integrados/ temáticos. 

 Concertação da Programação e Oferta Cultural – Como referido no Plano de Ação do Turismo 

Cultural, a promoção de momentos de debate e partilha entre os vários agentes locais, no 

sentido de potenciar uma maior articulação e concertação da programação e oferta cultural do 

concelho, bem como a adoção de estratégias de comunicação e de promoção conjuntas, mais 

assertivas e ajustadas aos segmentos de procura potencial, constitui também um domínio de 

intervenção no qual a CMR poderá ter um papel relevante. 

3.2.3. Diversificação da oferta turística 

 Auscultação dos Visitantes e Turistas relativamente ao tipo de atividade/ experiência turística 

que gostariam de realizar em Redondo, mas cuja oferta não está ainda disponibilizada/ estru-

turada. 

 Desenvolvimento de Kit de Experiências Turísticas de Redondo – A concretização desta ação 

tem como principal objetivo o reforço da perceção dos visitantes de Redondo relativamente à 

diversidade de experiências turísticas que é possível vivenciar no concelho e o estímulo à par-

ticipação nas mesmas. 

3.2.4. Informação, comunicação e promoção 

 Desenvolvimento de Estratégia de Comunicação/ Branding – O desenvolvimento de uma es-

tratégia de comunicação turística integrada que traduza, em conteúdos e suportes comunica-

cionais/ promocionais, o modelo de desenvolvimento turístico proposto pelo POT de Redondo, 

enfatizando, entre outros aspetos, a diversidade de atividades e experiências turísticas que 
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podem ser realizadas no concelho, permitirá uma maior visibilidade no mercado, o que contri-

buirá certamente para a atração de mais e novos segmentos de mercado turístico. 

 Articulação com a Entidade Regional de Turismo/ Agência Regional de Promoção – uma maior 

articulação entre o Município e as principais organizações regionais dedicadas à promoção 

turística poderá também reforçar a visibilidade do concelho e contribuir para a promoção da 

sua oferta turística. 

 Reestruturação do Website da Câmara Municipal de Redondo – O website da CMR reveste-se 

de crucial importância para a divulgação da oferta turística de Redondo, constituindo, em di-

versas situações, a única plataforma online de promoção de alguns dos agentes turísticos a 

operar no concelho. Assim, propõe-se uma ‘revisão’ do website, a realizar, eventualmente, no 

contexto da Estratégia de Comunicação/ Branding que venha a ser desenvolvida, com o obje-

tivo de potenciar este instrumento de informação e promoção. 

3.2.5. Mobilidade e acessibilidade 

 A análise de viabilidade da Criação de Serviço de Transporte Turístico – Considera-se perti-

nente o estudo de uma solução de transporte dedicado que permitisse o acesso, por parte dos 

turistas, aos espaços e equipamentos turísticos de Redondo. 

 Desenvolvimento de Cartografia Impressa e Digital de Suporte – Para além das ações propos-

tas relativamente ao desenvolvimento de materiais comunicacionais e interpretativos, propõe-

se ainda, o desenvolvimento de cartografia impressa e digital de suporte, que facilite o acesso 

e a mobilidade dos turistas no território.  

3.2.6. Atração de investimento 

 Guias de Investimento – O desenvolvimento de Guias de Investimento orientados para cada 

um dos produtos turísticos integrantes do ‘mix’ da oferta turística de Redondo, poderá contribuir 

para a atração de investidores e empreendedores.  

 Reforço do Papel do GADE (Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico) – O GADE 

da CMR poderá desempenhar um relevante papel na atração de investimento turístico para o 

concelho, propondo-se para o efeito a reestruturação do seu website e a criação de uma seção 

dedicada ao setor do turismo, a partir da qual poderão, por exemplo, ser disponibilizados aos 

Guias de Investimento, bem como outras notícias e informações de interesse.  

3.2.7. Informação e conhecimento 

 Recolha, tratamento, análise e disseminação de informação relevante para os diversos stake-

holders, designadamente, a relativa à evolução da dinâmica turística (internacional, nacional e 

regional) e às principais tendências da procura, em particular, no respeitante aos produtos tu-

rísticos prioritários para Redondo.  

 Elaboração de Memorandos Técnicos sobre o POT – Inserida, eventualmente, no âmbito do 

Sistema de Monitorização e Acompanhamento do POT de Redondo, esta ação pretende a 

sistematização, análise e posterior disseminação de informação relativa à implementação do 

POT de Redondo, que seja de interesse para os agentes turísticos de Redondo. 
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 Dinamização de Programa de Animação e Debate, através da realização de seminários, en-

contros técnicos, conferências e outros eventos de cariz técnico e/ou científico que concorram 

para a geração e partilha de conhecimento sobre a atividade turística, e em particular, sobre os 

produtos turísticos em desenvolvimento no concelho. 

4. ÁREAS DE NEGÓCIO LIGADAS AO SETOR DO TURISMO COM 
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM REDONDO 

A definição do Modelo de Desenvolvimento Turístico para Redondo permitiu identificar oportunidades 

de negócio e investimento. Estas oportunidades, se devidamente concretizadas, poderão contribuir de 

forma significativa para o sucesso da implementação do POTR e da estratégia nele inscrita, suprimindo 

eventuais lacunas que possam colocar em risco o cumprimento dos objetivos delineados, e potenci-

ando o alargamento da base empresarial de suporte ao desenvolvimento turístico do concelho, o que 

trará também inequívocos benefícios para o território e para os seus agentes. 

 



 

16 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

ÁREA DE NEGÓCIO (CST) 
PRODUTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE BE-

NEFICIADOS 
MODELO ORGANIZATIVO 

ALO R&B ANI 

AV/

OT 

& 

GT 

TRA OS TN TC G&V TSBE OL TCR Público 
Pri-

vado 

Associ-

ativo 
Misto 

ON 1 – Empresas de animação 

turística de natureza 
  X    X       X   

ON 2 – Empresas prestadoras 

de serviços de guias de turismo 

de natureza 

  X    X       X   

ON 3 – Empresas prestadoras 

de serviços de suporte ao TN 

(apoio a bicicletas, refeições vo-

lantes, etc.) 

  X    X   X    X   

ON 4 – Empresas de conteúdos 

para aplicações móveis de ori-

entação e interpretação do patri-

mónio natural 

  X    X   X    X   

ON 5 – Empresas de animação 

turística cultural 
  X     X      X   

ON 6 – Empresas de comunica-

ção digital, publicidade, criação 

de conteúdos, gestão de redes 

sociais 

     X X X X X X X  X   



 

17 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

ÁREA DE NEGÓCIO (CST) 
PRODUTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE BE-

NEFICIADOS 
MODELO ORGANIZATIVO 

ALO R&B ANI 

AV/

OT 

& 

GT 

TRA OS TN TC G&V TSBE OL TCR Público 
Pri-

vado 

Associ-

ativo 
Misto 

ON 7 – Empresas/ Guias Turísti-

cos 
  X    X X X  X X  X   

ON 8 – Empresas de animação 

turística na temática Gastrono-

mia e Vinhos 

  X      X     X   

ON 9 – Empresas de serviços 

(cabazes de produtos locais) 
     X   X  X X  X   

ON 10 – Transporte dedicado     X   X X  X X  X  X 

ON 11 - Empresas de serviços 

em domínios como o design 

gráfico, a rotulagem e a embala-

gem de produtos. 

     X   X  X X  X   

ON 12 – Empresas de animação 

turística de Saúde e Bem-estar 
  X       X    X   

ON 13 – Produção de Artesa-

nato/ Produtos Locais (chás, sa-

bonetes, óleos essenciais, etc.) 

     X X X X X X X  X X  

ON 14 – Empresas de Animação 

de Olivoturismo 
  X        X   X   



 

18 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

ÁREA DE NEGÓCIO (CST) 
PRODUTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE BE-

NEFICIADOS 
MODELO ORGANIZATIVO 

ALO R&B ANI 

AV/

OT 

& 

GT 

TRA OS TN TC G&V TSBE OL TCR Público 
Pri-

vado 

Associ-

ativo 
Misto 

ON 15 – Empresas de animação 

turismo criativo 
  X         X  X   

ON 16 – Guias/ animadores de 

turismo criativo 
  X         X  X X  

ON 17 – Serviço de lavandaria 

industrial, prestadora de servi-

ços às unidades de alojamento 

de Redondo 

     X X X X X X X  X X  

ON 18 – Unidade de alojamento 

para grupos 
X       X      X   

ON 19 – Unidade de alojamento 

com conceito ajustado aos seg-

mentos de natureza (glamping, 

etc.) 

X      X       X   

Legenda: 

ALO – Alojamento; R&B – Restauração e Bebidas; ANI – Animação; TRA – Transportes de Passageiros; OS – Outros Serviços de Apoio; TN – Turismo de Natureza; 

TC – Turismo Cultural; G&V – Gastronomia e Vinhos; TSBE – Turismo de Saúde e Bem-estar; OL – Olivoturismo; TCRI – Turismo Criativo.  
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5. MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E ACOMPANHAMENTO 

 Coordenação e liderança: gestor do POT de Redondo 

O acompanhamento e a monitorização da implementação da estratégia de desenvolvimento turístico 

de Redondo, mas também o esforço de envolvimento e de dinamização dos vários players ligados ao 

setor do turismo, bem como de outros stakeholders, locais e regionais, constitui uma tarefa desafiante 

e de grande exigência, aconselhando a criação, no seio da estrutura técnica do Município de Redondo, 

da figura do gestor do Plano Operacional de Turismo. Caberá a este técnico assegurar, por um lado, 

uma boa articulação interna entre os decisores políticos e os vários departamentos municipais, garan-

tindo a boa prossecução da execução do plano de ação definido, mas também a flexibilidade necessária 

para conseguir, a cada momento, identificar novas oportunidades e desafios que convirjam na orienta-

ção estratégica definida, potenciando os objetivos e resultados a alcançar. 

 Acompanhamento e dinamização: Fórum Municipal para o Turismo 

Através da constituição de um Fórum Municipal para o Turismo pretende-se criar condições favorá-

veis à prossecução do debate em torno da estratégia de desenvolvimento turístico do Redondo, criando 

uma plataforma informal de encontro e partilha de conhecimento entre o Município, os players setoriais 

com relevância no concelho e ainda representantes de entidades regionais cujas áreas de intervenção 

estão relacionadas com o turismo (caso, nomeadamente, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, 

da AHRESP – Delegação do Alentejo e ainda da Direção Regional da Cultura do Alentejo). É neste 

Fórum, ou em iniciativas dele derivadas, que deve ser encontrado o modelo de implementação de 

algumas das ações transversais definidas no plano de ação, designadamente as que se enquadram na 

linha de Informação e Conhecimento (espaços de debate, seminários, etc.). 

 Sistema de Monitorização e Acompanhamento do POTR  

Este sistema deverá integrar informação quantitativa (cruzando fontes estatísticas oficiais, dados resul-

tantes da gestão municipal e recolha direta) e qualitativa (designadamente no que se refere a aspetos 

avaliativos, seja por turistas e visitantes, pelos agentes turísticos ou pelo painel de peritos referido no 

capítulo sobre a competitividade). 

É imprescindível que seja atualizado com regularidade para que, em cada momento, o painel de indi-

cadores dê uma imagem atualizada do grau de implementação do Plano e, sempre que for o caso, 

possa sustentar avaliações mais estruturadas, tendentes a rever e atualizar a própria estratégia. 

Uma boa prática a implementar será a da elaboração (semestral) de um memorando de monitorização, 

da responsabilidade do Gestor do Plano, que apresente o painel de indicadores acompanhado da res-

petiva contextualização e análise crítica e sirva como ponto de partida de alguns momentos de reflexão 

no âmbito do Fórum, ou da mobilização de stakeholders, antecipando eventuais necessidades de ajus-

tamento do Plano – pontuais ou mais gerais. 

A realização de avaliações intercalares, por exemplo em cada 3 ou 4 anos, permitirá, em nosso enten-

der, que o POTR se mantenha atualizado e válido durante a sua vigência, preparando de forma mais 

sustentada a futura revisão, daqui a uma década. 
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