
 

 

Identificação do projeto 

Designação do projeto – QTS2A - Qualificar o Turismo Sustentável - Ativo e 

Ambiente 

Código do projeto PDR2020-103-048022 

Programa PDR 2020 

Medida: LEADER 

Submedida/Ação: Atividades de cooperação dos GAL 

Intervenção Cooperação interterritorial e transnacional dos Grupos de Ação Local 

Região de Intervenção – NUTS III Alentejo Litoral (concelhos de Alcácer do Sal, 

Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines)  

 

Entidade beneficiária – ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

 

Notificação de aprovação 

Data de aprovação 24/07/2019 

Data de início 01/09/2018 

Data de conclusão 31/08/2021 

Custo total elegível 43.387,66€ 

Apoio financeiro (FEADER e OE) 39.048,92€ 

 

Descrição/objetivos do projeto/ações 

O projeto desenvolve-se entre 9 parceiros nacionais (GAL) 

Objetivo Principal: qualificar produtos de turismo sustentável sendo o turismo ativo a 

base do produto e a responsabilidade ambiental bem como o envolvimento das 

populações a sua essência. 

O presente projeto irá desenvolver-se com 3 atividades distintas, nomeadamente na 

área de Worldadventure Meeting, Visitas empresários – benchmarking e Investigação 

e Desenvolvimento. 



 

 

ATIVIDADE 1 – WORLDADVENTURE MEETING 

Realização deste evento em cada território parceiro incluindo: feira/ mostra de 

empresas de turismo dos territórios parceiros, demonstração de atividades a realizar 

pelas empresas do território, reunião entre empresários – net working, Reunião peritos 

para desenvolver carta de qualidade e referenciais, seminário aberto público, teste de 

produtos turísticos para comunicação social e operadores, formação especializada.  

 

ATIVIDADE 2 – VISITAS de BENCHMARKING e PARTICIPAÇÃO EM FEIRA 
INTERNACIONAL 

Esta ação é composta por visitas a locais a estipular pela parceria, de referir que 

definiu-se a realização de duas visitas à europa e uma fora da europa para uma 

pessoa. Estas visitas têm o intuito de ver o que de melhor se faz nas áreas 

determinantes para este projeto, nomeadamente: atividades náuticas e natureza. 

Pretende-se ainda a participação em feira internacional (TourNatur – Dusseldorf – 

Alemanha) com stand alusivo ao projeto e aos territórios parceiros. 

 

ATIVIDADE 3 – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Pretende-se com esta atividade criar um painel de peritos que vão estudar as 

temáticas propostas e produzir os referenciais das atividades. Cada território indica 

pelo menos um perito para as áreas em desenvolvimento: Segurança, Hotelaria, 

Desporto Aventura, Animação Cultural, Turismo, Atividades Náuticas, Atividades 

Natureza, Ambiente e Turismo Acessível. 

Realização de protocolos com Universidades/ Politécnicos para desenvolvimento de 

teses de mestrado, pós graduações nestas áreas temáticas: ecoturismo, atividade 

física e desporto visando uma maior adequação às necessidades de formação 

superior pós-graduada e de investigação na área do turismo ativo, promovendo 

conhecimentos e competências em curso de especialização tecnológica em guias da 

natureza.  

 

Indicadores 

Criação de Posto de Trabalho – 1 (0,02 UTA) 



 

 


