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 Designação do projeto | Valorização, promoção e desenvolvimento do património histórico e cultural 
de Évora e da região envolvente 

Código do projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000081 

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | Alentejo 

Entidade beneficiária | Turismo do Alentejo E. R.T. - entidade líder  | Município de Reguengos de 
Monsaraz  - parceiro executor 

Data da aprovação | 10-01-2017 

Data de início | 01-01-2017 

Data de conclusão | 31-12-2018 

Custo total elegível | 2.090.745,30 € | Município de Reguengos de Monsaraz: 104.000,00 €  

Apoio financeiro da União Europeia | 1.568.058,98 € | Município de Reguengos de Monsaraz: 78.000,00 
€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 446.664,48 € | Município de Reguengos de Monsaraz: 
26.000,00 € 

1ª Reprogramação  

A reprogramação em apreço visou a alteração da data de término da operação (reprogramação 
temporal), a alteração dos montantes anualizados (reprogramação financeira), bem como o 
ajustamento de valores entre componentes (reprogramação física).  

Data da aprovação da Reprogramação | 12-09-2019 

Data de início | 01-01-2017 

Data de conclusão |3 1-12-2019 

Custo total elegível | 2.090.745,30 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 1.568.058,98 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 452.479,22 € 

2ª Reprogramação  

A segunda reprogramação é de cariz financeiro e decorre da necessidade de ajustar o valor do 
investimento aprovado por componente/ano do beneficiário executor, uma vez que durante a 
execução da operação foi redefinida a natureza do investimento realizado face às componentes 
de investimento aprovadas. 

Data da aprovação da Reprogramação | 16-09-2021 

Data de início | 01-01-2017 

Data de conclusão | 31-12-2019 

Custo total elegível | 2.090.745,30 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 1.568.058,98 € 
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Apoio financeiro público nacional/regional | 452.479,22 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

Esta candidatura apresentada pelo Turismo do Alentejo E. R.T. ao ALENTEJO 2020, foi aprovada na 
reunião da Comissão Diretiva em 10/01/2017 e consiste no desenvolvimento e valorização do 
Património Histórico e Cultural da cidade de Évora e do Alentejo Central. Materializa-se na formulação 
da estratégia e do contexto cultural a prosseguir no futuro, no desenvolvimento de instrumentos de 
promoção e de visitação do património e de equipamentos culturais e num conjunto lato e diversificado 
de ações de promoção e de animação do património e dos equipamentos culturais.  

A operação tem por objetivo dotar Évora e a região envolvente de ferramentas operativas no campo da 
valorização e da promoção do património histórico e cultural, de apoio à visitação e experiência 
patrimonial, e ainda de animação do património e dos equipamentos culturais, numa lógica de 
valorização turística e de aumento do grau de satisfação dos visitantes nacionais e estrangeiros. 
Prossegue os seguintes objetivos operacionais:  

• Eixo I: Definição de contexto cultural e artístico de Évora e do Alentejo no presente e linhas de 
força futuras; Definição de uma Estratégia Cultural de longo prazo agregadora dos agentes e 
potenciadora do património e dos equipamentos culturais; Definição de uma Estratégia de 
Comunicação concertada que contribua para uma afirmação uníssona e eficiente do património 
cultural.  

• Eixo II: Desenvolvimento de ferramentas de valorização da experiência no património e nos 
equipamentos culturais, contribuindo para a sua modernização, eficiência comunicacional e 
posicionamento de qualidade; Desenvolvimento de conjunto de ações potenciadoras da 
interiorização de ferramentas fundamentais na valorização da experiência do património e dos 
equipamentos culturais por parte do público.  

• Eixo III: Concretização em Évora de um conjunto de exposições, conferências, ações de 
dinamização cultural, contribuindo diretamente para a promoção turística do seu património e 
equipamentos culturais; Concretização de um projeto temático de promoção e animação do 
património e dos equipamentos culturais do Alentejo Central, constituído por um conjunto de 
exposições, conferências, residências artísticas e ações de dinamização cultural, contribuindo 
diretamente para a promoção turística do património e dos equipamentos culturais.  

O Município de Reguengos de Monsaraz é parceiro executor integrando atividades na ação III2.4 “Ações 
de Promoção e Animação do Património – Alentejo em Cena”. 

As iniciativas de promoção e animação do património a realizar, em 2017 e 2018, pelo Município de 
Reguengos de Monsaraz materializam-se nas seguintes tipologias:  

• Gastronomia e Arte; 
• Música; 
• Teatro; 
• Dança 
• Património;  
• Animação de Rua. 

No âmbito da operação encontram-se previstos os seguintes indicadores:  

• indicador de realização: aumento do número esperado de visitantes a sítios de património 
cultural e natural e atrações beneficiários de apoio (unid: visitantes/ano) estimando-se que a 
operação contribua com um aumento de 215.644 visitantes (valor de referência 795.784 
visitantes); 
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• Indicador de resultado: variação do número de visitantes no equipamento intervencionado 
(Unid: nº) contribuindo a operação com um aumento de 431.287 visitantes (valor de referência 
795.784 visitantes). 

 


