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Bem-vindo à 2ª Newsletter da estratégia +Alqueva 

 A estratégia Provere +Alqueva: Valorização do recurso 

endógeno Alqueva – Uma estratégia para a área de influência do 

EFMA tem como objetivo promover a valorização económica do 

recurso endógeno Alqueva, fomentando e facilitando atividades 

económicas baseadas neste recurso. 

Pretende-se mobilizar os atores e recursos relevantes para os 

seguintes resultados: 

• Criar e atrair novos investimentos e desenvolver novas 

atividades económicas; 

• Promover a integração e complementaridade de projetos e 

de atividades; 

• Criar e qualificar o emprego; 

• Promover o reconhecimento da região enquanto espaço de 

qualidade para viver, trabalhar, investir e visitar; 

• Consolidar o reconhecimento da região enquanto 

referência nos domínios da inovação e sustentabilidade. 

 

www.maisalqueva.pt 
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Turismo no Alentejo em tempos de pandemia 

O Alentejo foi a região que melhor ultrapassou a falta de turistas 
no Verão de 2020, caracterizado pela pandemia. Em 2020 a 
região recebeu turistas nacionais que rumarem à região que se 
juntaram aos habitantes que evitaram sair para outros 
paradeiros, devido à Covid-19. Os indicadores já disponíveis 
demostram a ocorrência de taxas de ocupação máxima” e 
ainda a preferência dos visitantes por “zonas mais isoladas, 
com menos aglomerados humanos e mais espaço”, fatores 
relevantes no território alentejano. 

 

 

  

Fundos da União Europeia para 2021-2027 

O novo quadro da política de coesão propõe cinco objetivos 
principais que irão orientar os investimentos da União Europeia 
(UE) em 2021-2027: uma Europa mais inteligente, uma Europa 
mais «verde», uma Europa mais conectada, uma Europa mais 
social, uma Europa mais próxima dos cidadãos. Os 
investimentos para o Desenvolvimento Regional terão uma 
forte incidência nos objetivos 1 e 2 que terão de representar 65 
a 85 % dos recursos do FEDER e do Fundo de Coesão. Desta 
forma, os fatores de competitividade relevantes para as 
empresas representarão a fatia maioritária das verbas no 
próximo quadro comunitário. 

 

Candidatura “Todos à Vela no Alqueva” aprovada 

A Câmara Municipal de Moura viu aprovada a candidatura 

“Todos à Vela no Alqueva” apresentada ao Programa 

Crescimento Azul. Pretende-se com este projeto promover a 

Literacia do Oceano junto de crianças e jovens das escolas do 

concelho e da população em geral, incentivando e 

proporcionando uma aprendizagem de conhecimentos que 

estimulem a formação e o aumento da consciencialização para 

o uso sustentável do Oceano, Rios, Lagos e Albufeiras. 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 

As Comunidades Intermunicipais do Alentejo apresentaram um 
conjunto de contributos que consideram essenciais para este 
território, no âmbito da consulta pública para o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR). Para as CIM´s da região é 
fundamental que este instrumento disponibilize recursos para o 
interior do país, de forma a poder concretizar investimentos 
absolutamente fundamentais e há muito aguardados. 
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Estratégia + Alqueva – Projetos Concluídos 

 

Praia Fluvial de Monsaraz 

A Praia Fluvial de Monsaraz situa-se no Centro Náutico de 
Monsaraz, inserida na Albufeira de Alqueva, em Reguengos de 
Monsaraz. Aproveitando os vários quilómetros de margens de 
Alqueva, o Município desenvolveu um centro de lazer náutico 
em espaço rural, na freguesia de Monsaraz. Surgiu assim o 
Centro Náutico de Monsaraz, um centro de lazer e desporto 
náuticos, constituído por bar/restaurante, rampa de varadouro, 
ancoradouro, casas de banho públicas, duches públicos, 
parque infantil, zona de merendas e ilha ecológica. Com a praia 
fluvial, o Município potencia ainda mais aquele espaço, 
capacitando-o para receber visitantes nacionais e estrangeiros. 

 

 

 

Dark Sky View Hotel & Spa 

A Herdade dos Delgados, situada no maior lago artificial da 
Europa, no coração de uma área de 3000km², é um território 
que beneficia da ausência de poluição luminosa, inserido na 
reserva de Céu Escuro e classificado como Starlight Touristic 
Destination.  

O hotel, de quatro estrelas, que se encontra frente ao lago 
Alqueva, dispõe de 24 quartos e 3 apartamentos, um 
restaurante de cozinha alentejana, bar, esplanada, piscina 
exterior, SPA, pavilhão multiusos, campo de jogos e área para 
ciclismo. 

 

Zona de Acolhimento Empresarial de Beja – 1ª 
Fase 

A Zona de Acolhimento Empresarial Norte, localizada na cidade 
de Beja, vem permitir a instalação de um parque com 27 lotes 
de terreno destinados a empresas e investidores que queiram 
usufruir das enormes potencialidades que o mesmo 
disponibiliza. As condições de acessibilidade e localização 
excelentes, beneficiam de igual forma do facto deste se 
localizar no epicentro do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva, tornando o mesmo e respetiva área disponibilizada, 
muito atrativas para empresas do setor agroindustrial e do 
agrobusiness. 

Selecionado pela estratégia PROVERE no âmbito da 
potenciação da fileira agroindustrial, este projeto assume 
importância relevante na atração e fixação de Indústrias 
transformadoras de matérias primas produzidas na região e nos 
novos blocos de rega de Alqueva. 
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Praia Fluvial da Amieira 

Inserida na paisagem do Grande Lago Alqueva, a Praia Fluvial de 
Amieira que fica localizada na freguesia de Amieira, junto ao Cais 
Fluvial e oferece 600 metros de areal, dos quais 150 são vigiados, 
além de uma zona relvada com toldos e zona delineada na água para 
crianças. Totalmente inclusiva e acessível a todos os que a queiram 
visitar, a Praia Fluvial de Amieira oferece excelentes condições de 
acesso e estacionamento, além de parque para autocaravanas e 
parque de merendas. 

 

Herdade das Parreiras - L’and of Alandroal 

Designado L'and of Alandroal, o empreendimento foi 
desenvolvido por um grupo de investidores portugueses na 
Herdade das Parreiras, com uma área de 17 hectares localizada 
perto da Barragem do Alqueva, junto às aldeias do Rosário e da 
Mina do Bugalho. Trata-se de um turismo rural de cinco estrelas 
e com “um novo conceito de ‘lifestyle e lazer’, inserido na beleza 
única do monte alentejano, com uma arquitetura da região 
transportada para a modernidade. 

 

Praia Fluvial de Mourão 

A Praia Fluvial de Mourão situa-se junto à Vila de Mourão e junto 
à Barragem de Alqueva. Tem cerca de 320 metros de areal, dos 
quais 100 metros vigiados. É composta por um relvado com 45 
chapéus de sol, por uma piscina flutuante para crianças com 
zona de solário e com balaustrada de segurança, rede a toda a 
volta, e uma plataforma flutuante com torre de saltos, escada 
para banhistas e escorrega. A praia é ainda composta por uma 
torre de vigilância. 
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 Sessão de Trabalho da Estratégia + Alqueva 

A Associação Transfronteiriça Lago Alqueva - ATLA, na qualidade de entidade 
responsável pela Gestão e Coordenação da Estratégia PROVERE Mais 
Alqueva, promoveu no dia 25 de março de 2021, uma reunião online de 
progresso e acompanhamento, com a presença e participação dos 
promotores dos projetos âncora e complementares da Estratégia + Alqueva. 
Constaram da agenda desta reunião a apresentação do ponto de situação da 
estratégia + Alqueva e apresentação do Relatório de progresso do Plano de 
Marketing e Guia de Apoio ao Investidor, entre outros. 

 

 

Alqueva: o melhor destino europeu para observar os 
astros é em Portugal 
 
A rota Dark Sky Alqueva, o primeiro destino consolidado de 
astroturismo em Portugal, recebeu, no final de 2020, dois prémios 
internacionais. A rota foi eleita Europe’s Best Emerging Destination 
2020, e o seu Observatório foi distinguido com o troféu de Europe’s 
Best Emerging Attraction 2020. O Alqueva é o melhor destino europeu 
para se observar os astros. 

 
 
 

Publicados portaria e avisos com alterações ao 
programa APOIAR  
Foi publicada a Portaria n.º 69-A/2021, de 24 de março, que 
procede a alterações ao Programa APOIAR, e republicados, em 
25 de março de 2021, os seguintes avisos: 
Aviso n.º 20/SI/2020 – APOIAR.PT e APOIAR RESTAURAÇÃO 
Aviso n.º 01/SI/2021 – APOIAR +SIMPLES 
Aviso n.º 03/SI/2021 – APOIAR RENDAS  
Reabertura de candidaturas às APOIAR.PT e APOIAR 
RESTAURAÇÃO com novos limites de apoio para quebras de 
faturação superiores a 50%, inclusão de novos beneficiários, 
entre outros. 

 

Ações de formação do Programa Clean & Safe em abril 
2021 

O Turismo de Portugal prossegue com novas ações de formação online 
sobre o Selo “Clean & Safe”. Esta iniciativa, destinada a 
Empreendimentos Turísticos, Alojamento Local, Empresas de Animação 
Turística, Agências de Viagens e Turismo, entre outros, visa dar a 
conhecer os procedimentos de limpeza, higiene e medidas básicas de 
prevenção e controlo da COVID-19.   
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