*dois passos para a liberdade

SE
PERCORRERMOS
J U N T O S E ST E
CAMINHO, JUNTOS
DEFINIMOS O SEU
FUTURO.

*dois passos para a liberdade

A MAIS-VALIA DA
ROTA VICENTINA É
A NOSSA REDE DE
ASSOCIADOS.
WWW.ROTAVICENTINA.PT

Há TANTO PARA DESCOBRIR NA
COSTA ALENTEJANA E VICENTINA

A Rota Vicentina é uma rede de percursos
pedestres no Sw de Portugal, totalizando 450
km para caminhar (dentro em breve serão mais
de 700km, distribuídos pelo:
CAMINHO HISTÓRICO:
Localizado mais a interior, liga as principais
vilas e aldeias num itinerário rural com vários
séculos de história;
TRILHO DOS PESCADORES:
Sempre junto ao mar, segue os caminhos
usados pelos locais para acesso às praias e
pesqueiros.
PERCURSOS CIRCULARES
Percursos curtos e circulares (entre 3.5 km e 13
km) com início e final no mesmo local e a
duração de meio dia ou menos, no Almograve,
S. Luís, Troviscais, Santa Clara, Sabóia, Bordeira
e Carrapateira.

TRABALHAR EM REDE PARA
CONQUISTAR UMA NOVA ÉPOCA ALTA

Com todas as condições naturais e culturais para
receber os caminhantes que querem descobrir esta
região, importa organizar a oferta turística entre o
Outono e a Primavera, quando o tempo ameno e a
tranquilidade permitem trabalhar melhor em rede.

Estamos a trabalhar para conquistar um novo mercado
nos países onde os trilhos pedestres são uma realidade
há muito e que vê na Rota Vicentina, e nas empresas
associadas, um produto equiparável ao que de melhor
existe na Europa e no Mundo.

É crucial concentrar numa única plataforma de trabalho
os vários serviços indispensáveis - como alojamento,
cafés, restaurantes, animação, táxis, comércio e
serviços - e com um importante potencial económico,
para que a oferta e a procura se cruzem de forma fácil e
intuitiva.

O sucesso deste projecto é o sucesso de todos. Se
acredita no potencial da Rota Vicentina, junte-se à
nossa rede de associados e ajude-nos a fazer mais e
melhor, por si e pela região.

A ASSOCIAÇÃO
ROTA VICENTINA

OBJECTIVOS
AMBICIOSOS

A ROTA VICENTINA – Associação para a Promoção do
Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina foi
criada em Julho de 2013 para gerir, manter, integrar,
dinamizar e promover o produto turístico que a Rota
Vicentina representa.

1. Dotar a região de uma infra-estrutura pública de
usufruto da natureza, que sirva simultaneamente para
aproximar o turista da população local.

Conta actualmente com mais de 170 empresas locais,
nacionais e internacionais de vários sectores, que vêem
neste projecto uma oportunidade desenvolver o seu
negócio ao mesmo tempo que respondem aos desafios
do desenvolvimento do turismo de natureza em toda
esta região, que integra 3 distritos, 2 regiões e 6
concelhos.
Também as pessoas individuais têm vindo a associar-se
à Rota Vicentina, contribuindo com as suas quotas e
esforços diversos na concretização de um objectivo que
é de todos nós.

2. Afirmar a Costa Alentejana e Vicentina como destino
internacional de turismo de natureza, enquanto
sensibiliza para a importância ambiental e cultural da
região.
3. Incentivar o desenvolvimento de bens, serviços
e actividades locais, apostando na inovação,
autenticidade e identidade regional.
4. Regular a passagem dos caminhantes por zonas
ambientalmente sensíveis.
5. Investir numa rede auto-suficiente de serviços
turísticos, capaz de satisfazer as necessidades do
mercado, através da oferta dos serviços dos parceiros.

COMO INVESTIMOS
O CONTRIBUTO DOS PARCEIROS

O projecto Rota Vicentina desenvolve-se em diversas
dimensões, para as quais os contributos dos associados
são essenciais:
• Manutenção e melhorias dos trilhos e sinalética
• Sensibilização e articulação com a comunidade
• Articulação com a oferta turística das empresas
associadas
• Promoção nacional e internacional
• Apoio à comercialização
• Desenvolvimento do modelo de sustentabilidade
do projecto, garantindo o seu futuro sustentável

Para além dos associados, também os nossos parceiros
institucionais têm contribuído para o desenvolvimento
do projecto, nomeadamente os cinco municípios e as
entidades regionais de turismo.

Adesão com
benefícios

Estão previstas diversas formas de adesão, de acordo com a tipologia, dimensão e grau de envolvimento pretendido.
Os associados são a prioridade do trabalho da associação, tanto na dinamização de actividades como na promoção do
projecto e das próprias empresas.
SÓCIO INDIVIDUAL:
Paga quota anual de 60€ e tem acesso a diversas
iniciativas.
EMPRESA PARCEIRA:
Paga quota anual (300€ a 1.440€) e valor inicial (80€),
tem página no site, direito ao uso da marca registada,
exibe “Certificado Rota Vicentina” e é parte activa na
rede de empresas da RV.

AGÊNCIA OU OPERADOR TURÍSTICO:
Paga quota anual a partir de 60€, pode ter página no
site, apoio no acesso à rede, programas RV no site e
ainda o direito à utilização do logo / marca RV, imagens
e textos nos seus materiais promocionais.
EMPRESA LISTADA:
Paga quota anual de 60€ a 150€ e aparece no mapa
interactivo e listagens do site.

RESUMO DE CUSTOs, BENEFÍCIOS
E OBRIGAÇÕES(EXCEPTO AGÊNCIAS E OPERADORES)

RESUMO DE CUSTOS, BENEFÍCIOS E OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DA REDE ROTA VICENTINA, POR TIPOLOGIAS

CUSTOS

BENEFÍCIOS

OBRIGAÇÕES

PARCEIRAS

LISTADAS

Custo de adesão inicial

✓

✓

Contribuição anual - alojamentos

✓

✓

Contribuição anual - parques de campismo

✓

n.a.

Contribuição anual - restaurantes

✓

✓

Contribuição anual - actividades, comércio e serviços

✓

n.a.

Contribuição anual - táxis e transferes

✓

✓

Contribuição anual - cafés/snacks/mercearias

-

-

Sócio da Associação Rota Vicentina

✓

✓

Utilização da marca e logo RV

✓

-

Referência com nome e contactos no mapa interactivo

✓

✓

Parceiro oficial no website da RV

✓

-

Descrição detalhada no website incluindo elaboração texto, traduções, serviços para caminhantes e fotos

✓

-

Integração na rede de empresas RV: partilha de know how, contactos, parcerias, iniciativas conjuntas

✓

-

Inclusão nas acções promocionais do projecto RV

✓

-

Inclusão em propostas de programas para parceiros comerciais e media

✓

-

Acesso privilegiado aos serviços dos restantes parceiros da rede: serviços, overbooking, desistências, etc.

✓

-

Acesso ao mat. prom. da RV, para divulgação e distribuição (guias, mapas e folhetos, em quantidade limitada ou com desconto)

✓

✓

Presença na Base de Dados de empresas da RV para informação sobre novidades do projecto

✓

✓

Pagar contribuição anual dentro dos prazos previstos

✓

✓

Informar equipa RV acerca de qualquer alteração constante do website

✓

✓

Entregar mínimo de 10 fotografias com qualidade profissional para fins promocionais

✓

-

Disponibilizar serviços gratuitos (quantidade a definir) para iniciativas promocionais da RV (imprensa, etc)

✓

-

Participar das discussões e decisões, via email ou em reuniões presenciais

✓

-

Reconhecer restantes membros da parceria enquanto tal

✓

-

Conhecer princípios e orientações técnicas do projecto

✓

-

Conhecer RV e seus detalhes técnicos, para apoio aos clientes

✓

-

Participar em acção de formação RV com 1 dias de formação

✓

Assinar carta de compromisso da Rota Vicentina

✓

-

Verificar exigências específicas de cada uma das tipologias

✓

✓

Contributo voluntário de qualquer outra forma

✓

✓

CUSTOS DE ADESÃO PARA EMPRESAS PARCEIRAS
E LISTADAS (EXCEPTO AGÊNCIAS E OPERADORES)
EMPRESAS PARCEIRAS
Nº
CAMAS
**

ALOJAMENTOS E
PARQUES DE CAMPISMO*

VALOR FIXO
60€

VALOR INICIAL
***
80€

CONTRIB. MENSAL
****
25€+1,5€* Nº CAMAS

CONTRIB. ANUAL
****
12 MESES

TOTAL ANUAL

I QUARTO

2

28€

336€

396€

CASA T2

3

29,5€

354€

414€

TER COM 3 QUARTOS

6

34€

408€

468€

TER COM 6 QUARTOS

12

43€

516€

576€

5 QUARTOS, I T0 E 2 T2

18

52€

624€

684€

15 QUARTOS DUPLOS

30

70€

840€

900€

30 QUARTOS DUPLOS

60

115€

1 380€

1 440€

100 QUARTOS DUPLOS

200

115€

1 380€

1 440€

EXEMPLOS:

60€

80€

* Os parques de campismo apenas pagam pelo nº de camas em bungalows; caso não tenham bungalows, pagarão o valor mínimo, correspondente a um único quarto duplo
** Apenas contam as camas fixas, excepto T0 que conta como 2 camas; as camas de casal contam como 2 camas; no caso de unidade de alojamento com mais do que 1 quarto /T2,
T3, etc), as camas adicionais face ao primeiro quarto contam como 1 cama por cada quarto duplo (ao invés de 2 camas, como se aplica aos quartos independentes).
*** O valor inicial é pago uma único vez, no momento de adesão, e acresce ao valor fixo e à contribuição anual. O pagamento destes valores conclui o processo de adesão, e é
condição para a participação em qualquer dos materiais ou iniciativas promocionais.
**** O total anual mínimo é de 396€ ( 1 quarto) e o valor máximo é de 1.440€ (a partir de 30 quartos).
Descontos:
10% no Valor Inicial e Contribuição Anual para empresas que adiram com mais do que um negócio parceiro e isenção do Valor Fixo para os negócios adicionais ao primeiro.
20% no Valor Inicial e Contribuição Anual para empresas que adiram simultaneamente à Associação Casas Brancas.

RESTAURANTES

VALOR FIXO
60€

VALOR INICIAL
80€

CONTRIB. MENSAL
20€

CONTRIB. ANUAL
240€

TOTAL ANUAL
300€

ACTIVIDADES DE NATUREZA
(P/EMPRESA OU P/ACTIV.)

VALOR FIXO
60€

VALOR INICIAL
80€

CONTRIB. MENSAL
20€

CONTRIB. ANUAL
240€

TOTAL ANUAL
300€

TÁXIS E TRANFERES E COMÉRCIO LOCAL

VALOR FIXO
60€

VALOR INICIAL
80€

CONTRIB. MENSAL
20€

CONTRIB. ANUAL
240€

TOTAL ANUAL
300€

ALOJAMENTOS, PARQUES CAMPISMO, RESTAURANTES, TÁXIS E
TRANSFERES

VALOR FIXO
60€

-

CONTRIB. MENSAL
7.5€

CONTRIB. ANUAL
90€

TOTAL ANUAL
150€

CAFÉS, SNACKS E MERCEARIAS

VALOR FIXO
60€

-

-

-

TOTAL ANUAL
60€

EMPRESAS LISTADAS

CUSTOS DE ADESÃO PARA AGÊNCIAS DE VIAGENS
E OPERADORES TURÍSTICOS

(*)

Serviços a adquirir
pelas agências

a.

AGÊNCIA / OPERADOR Adesão à rede e qualidade de associado, está
ASSOCIADO
listada no website (logo+frase+link)

Valor

Valor anual

Obs.

(*)

Não sócio

-€

60 €

Empresa
Listada

-

-

Integração na rede, apoio técnico e na relação
com as empresas da rede; contactos de
operadores via equipa RV interessados no serviço
de incoming

-€

120 €

Empresa
Parceira

a.

-

Base 1

a.+b.+d.+e.
+f.

300 € +
3€ /
contacto

330 €

PÁGINA PRÓPRIA NO
WEBSITE

Pág. Institucional de apresentação da
Agência/Operador, seu posicionamento e serviços

-€

60 €

a.+b.

-

Base 2

a.+b.+c.+e.
+f.

215 €

240 €

PROGRAMA NO
WEBSITE
(em 2 línguas à
escolha)

Integrar selecção de programas RV no website, a
partir dos princípios pré-definidos e mediante
aprovação prévia da RV (pagamento adicional por
contacto, vide ponto d.1)

-€

a partir de
150 €
/programa

leilão para
propostas a.+b.
semelhantes

-

Top

a.+b.+c.+d.
+e.+f.

330 € +
3€ /
contacto

390 €

Através do formulário de contacto disponível na
CONTACTOS DIRECTOS página de cada programa, sendo que os
d.1 (via website /
programas não identificam a Agência responsável
programa)
(são todos apresentados enquanto "programas
RV")

3€

-€

b. ACESSO À REDE

c.

d.

e.

f.

g.

Descrição

Valor por
contacto
efectuado

(*)

V. anual Soma

a.+b+
d.

-

Programas
#2

a.+b.+
2xd.+e.+f.

400 € +
3€ /
480 €
contacto

-€

a.+b.

-

Programas
#3

a.+b.+
3xd.+e.+f.

530 € +
3€ /
630 €
contacto

MATERIAL
PROMOCIONAL LOGO / MARCA

Direito de utilizar marca e logo RV em acções
promocionais e comerciais

MATERIAL
PROMOCIONAL FOTOS + VÍDEO

Utilização de uma selecção de 15 fotos
profissionais RV + 5 à escolha da galeria Flickr;
direito a partilha do vídeo promocional

-€

-€

a.+b.

20€ / foto
(refª RV)

MATERIAL
PROMOCIONAL TEXTOS

Utilização dos textos promocionais e técnicos do
projecto (os correspondentes ao folheto
promocional) e de cada etapa (disponível no
website, excepto Fichas de Etapa, que podem ser
usadas mas não publicadas ou recortadas para
extracção de conteúdos)

-€

-€

a.+b.

50 €

MAT. TÉCNICO - MAPA Aquisição de mapas para oferta ou revenda

50% PVP

a. + b. 70%-80% PVP

MAT. TÉCNICO - GUIAS Aquisição de guias para oferta ou revenda
DESCRIÇÕES
Em PT, EN ou DE; preço para 1ª versão (1V) e
DETALHADAS DAS
preço para cada versão adicional (VA)
ETAPAS

50% PVP

-€
-€

1V - 150 €
VA - 20 €

PACOTES PROMOCIONAIS DE ADESÃO

-€

Conheça AQUI com maior
detalhe o Modelo de
Parceria para
Operadores Turísticos e
Agências de Viagem.

a. + b. 70%-80% PVP
Sempre
actulaizado

a.

1V - 200 €
VA - 100 €

(*) obriga à adesão simultânea do(s)
serviço(s) referido(s)

PRINCÍPIOS, direitos
E DEVERES DOS ASSOCIADOS

PRINCÍPIOS:
1. Aceitar todo os tipo de sócios, entidades públicas e
privadas, colectivas ou indivíduos
2. Cada sócio terá direito a 1 voto, independentemente
da sua natureza ou dimensão
3. Será criado o Conselho Geral, de carácter consultivo,
constituído pelos principais parceiros públicos com
intervenção na(s) região(/ões) / sector(es)
DIREITOS:
1. Participar na vida activa da associação e tomar parte
das decisões

2. Ser elegível para qualquer cargo dos Órgãos Sociais
da Associação
3. Beneficiar de descontos e outras regalias a
desenvolver
DEVERES:
1. Pagar contribuição financeira nos prazos previstos
2. Participar das discussões e decisões, via email ou em
reuniões presenciais
3. Conhecer princípios e orientações gerais do projecto
4. Contributo voluntário de qualquer forma

PARCEIROS
ESTRATÉGICOS

A ROTA VICENTINA É DOS AVENTUREIROS,
DOS QUE CAMINHAM NA NATUREZA, DOS
QUE RESPEITAM OS VALORES E AS
PESSOAS LOCAIS, MAS TAMBÉM DOS QUE
ZELAM PELA SUA PRESERVAÇÃO E PELO
SEU DESENVOLVIMENTO.
A ROTA VICENTINa É da região.
Não fique de fora.

CONTACTE-NOS

WWW.ROTAVICENTINA.PT
info@rotavicentina.com
T: +351 283 327 669
M: +351 969 275 975

