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Este documento refere-se à fase “Plano de Promoção e Internacionalização” e tem por objeto, a 

promoção da Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living em termos internacionais, nomeadamente 

nos mercados Alvo. É com base nas fases anteriores “Estudo de Mercado” e “Proposta de Valor” que 

se definiu com precisão, a proposta de valor integrada de Vida Sénior, complementada pelo Turismo 

Sénior e de Saúde no Alto Alentejo.  

Importa agora definir um plano de promoção e internacionalização, que direcione a entidade 

responsável pela implementação do AASL a atingir os seus objetivos estratégicos que incluem por 

um lado a promoção do conceito junto da fileira internacional de Vida Sénior, quer por outro, a 

promoção do AASL junto dos mercados alvo internacionais, com o objetivo de criar notoriedade e 

promover a procura de clientes desses mercados. 

Assim, em termos metodológicos, este documento aborda quatro temas principais: 

1. Definição da Missão e Objetivos estratégicos da promoção da Proposta de Valor Alto 

Alentejo Senior Living, por segmento oferecido na Vida Sénior, complementada pelo 

Turismo Sénior e de Saúde na Região. 

2. Identificação de parceiros best-in-class, especialistas nas diversas atividades da cadeia de 

valor da vida sénior, a nível nacional e internacional, em especial com atividade nos 

mercados alvo. São potenciais parceiros especialistas de Vida Sénior, 

Investidores/Financiadores, Promotores Imobiliários, Operadores de Vida Sénior, Marketing e 

Comercialização, Apoio ao cliente, Associações Profissionais e Entidades de I&D 

especialistas na Vida Sénior. 

3. Definição do Programa de Comunicação da Proposta de Valor AASL, endereçada aos 

potenciais clientes finais, dos mercados alvo, direcionando a oferta integrada para os 

segmentos-alvo nacionais e internacionais identificados no Estudo de Mercado onde será 

trabalhada a notoriedade da Vida Sénior complementada pelo Turismo Sénior e de Saúde. 

4. Estimativa de recursos e meios necessários para a concretização dos objetivos estratégicos 

da promoção e internacionalização. 
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2. MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROMOÇÃO DO 

ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING 
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A formalização da Missão e Objetivos Estratégicos da Promoção e Implementação da Proposta de 

Valor AASL, pretende comunicar e alinhar, quer as entidades coordenadoras/facilitadoras do projeto 

(ex.: CIMAA, Alentejo ERT, CNIS, UMP, etc.), quer sobretudo as diversas entidades parceiras 

nacionais e internacionais, que deverão integrar nos diversos níveis da cadeia de valor Alto Alentejo 

Senior Living (ex: investidor, operador, etc.). 

Este ponto prevê assim formalizar o plano de promoção e implementação da proposta de valor 

AASL. 

Para levar a cabo a promoção e implementação da Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living é 

imperativo, que seja criada uma entidade cuja missão seja a Coordenação da Promoção e 

Implementação da Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living, adiante designada por ECAASL. 

Esta entidade deverá coordenar todo o plano de promoção a nível nacional e internacional, 

promovendo o AASL, apresentando-o junto das entidades best-in-class da cadeia de valor da vida 

sénior nos mercados alvo previamente identificados, nomeadamente nos EUA e Europa. 

Caberá ainda à ECAASL coordenar a promoção institucional junto de promotores turísticos e clientes 

finais, nos mercados alvo a nível nacional e internacional, não sendo sua competência desenvolver 

iniciativas inerentes à efetiva implementação da Proposta de Valor do AASL, mas sim facilitar e 

agilizar toda a iniciativa publica e privada contribua para atingir os seus objetivos. 

A ECAASL deve contar com uma estrutura ágil, eficiente e eficaz, recorrendo a estruturas funcionais, 

quer in-house quer em outsourcing, capazes de num âmbito internacional, atingir os objetivos 

propostos interagindo com entidades e públicos-alvo em diversas geografias. 

Em primeiro lugar, importa definir o âmbito geográfico, alvo deste plano de promoção. Como 

anteriormente analisado, no estudo de mercado internacional, a Proposta de Valor AASL é 

endereçada aos mercados dos EUA e Europa, a públicos-alvo, com poder de compra suficiente para 

procurar os Equipamentos e Serviços do AASL. 

Dado o ponto de partida da atual proposta de valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior, e ao GAP 

identificado relativamente às melhores práticas e ofertas nas diversas atividades da cadeia de valor, 

é importante definir dois eixos estratégicos de ações de promoção endereçada a dois públicos finais: 

1. Entidades profissionais da Vida Sénior - Promover a proposta de Valor AASL, angariando 

novos parceiros best-in-class nacionais e estrangeiros, em toda a cadeia de valor, por forma 

a criar uma rede de competências capaz de desenvolver o AASL, conjuntamente com as 

atuais entidades operadoras da Vida Sénior no Alto Alentejo, essencialmente da Economia 

Social. Pretende-se assim, numa 1ª fase envolver associações e entidades corporativas no 

âmbito da Vida Sénior que conjuntamente com a ECAASL, possam ajudar nas atividades de 

promoção e atração de investidores e outras entidades estratégicas para a implementação 

do AASL. 

2. Clientes - Promover a proposta de Valor AASL dirigida aos mercados alvo, pretendendo 

criar notoriedade junto dos mesmos, gerandor procura internacional e nacional para o Alto 

Alentejo Senior Living. 
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2.1 Entidades Profissionais da Vida Sénior 

Neste ponto, a missão da ECAASL é promover a criação e desenvolvimento, no Alto Alentejo, de um 

setor de Vida Sénior forte e sofisticado. Para tal é fundamental, que a ECAASL seja capaz de ir ao 

encontro dos potenciais players best-in-class deste setor nos principais mercados, no sentido de 

facilitar o estabelecimento de relações de parceria estratégica entre estes players e as 

entidades/empresas do Alto Alentejo, em particular as da Economia Social e operadores de turismo 

senior e de saúde (incluindo as termas), permitindo a sua participação efetiva no desenvolvimento do 

AASL. 

É assim objetivo da ECAASL identificar e estabelecer acordos de cooperação com entidades 

profissionais, coorporativas e setoriais de referência best-in-class na área da Vida Sénior e do 

Turismo, a nível regional, nacional e internacional, que pretendam associar-se a este projeto, quer 

aportando valor como parceiros em rede, quer como investidores, quer ainda operando no Alto 

Alentejo. 

Os parceiros estratégicos deverão estar completamente alinhados com o conceito e proposta de 

valor AASL, fazendo parte da direção da ECAASL, promovendo e multiplicando competências em 

setores adjacentes e complementares, a nível regional, mas com perfil para promover o AASL nos 

mercados Alvo em termos de: 

 Vida Sénior (2º e 3º setor) 

 Turismo Sénior 

 Turismo de Saúde 

 

Os principais países identificados como mercados-alvo, são os que apresentam uma oferta mais 

sofisticada e onde se observaram as melhores práticas de Vida Sénior, e que dispõem de 

empresas/entidades (com e sem fins lucrativos) best-in-class nos diversos elos da cadeia de valor 

deste setor. São eles, os Estados Unidos da América, França, Holanda, Reino Unido, Alemanha 

Espanha e Portugal. 

 

Como já referido no Estudo de Mercado e Proposta de Valor para a Vida Sénior estas 

entidades/empresas atual ao longo dos 6 elos que constituem a cadeia de valor da Vida Sénior:   

 Financiadores / Investidores 

 Promotores Imobiliários / Construtores 

 Operadores de Vida Sénior 

 Marketing e Comercialização 

 I&D e Serviços de Suporte (Associações Internacionais do Setor, Seguros, etc) 
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2.2 Promoção AASL junto de potenciais Clientes 

Após a consolidação de uma oferta de Vida Sénior alinhada com a proposta de valor AASL, a 

ECAASL deverá promover a sua notoriedade junto dos mercados-alvo para a angariação de clientes 

finais. 

Para tal a ECAASL, deve, em conjunto com os parceiros estratégicos nacionais, procurar parceiros 

nos mercados alvo que facilitem, quer a promoção, quer a distribuição da oferta nesses mercados, 

com propostas de marketing (push e pull).  

Designadamente, em conjunto com as entidades do Turismo, deverá promover junto de operadores 

turísticos que operem nesses mercados-alvo, a inclusão nos canais próprios do AASL, enquanto 

oferta regional de um país, a exemplo de outras. 

 

2.3. Missão e Objetivos Estratégicos 

Como acima explicado, a Promoção da Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living centra-se em 

dois pontos fundamentais:  

(1) Promover a Visão Alto Alentejo Senior Living junto dos principais agentes da cadeia de valor da 

Vida Sénior a nível internacional: EUA e Europa e captar o seu interesse para participar no 

desenvolvimento do projeto. 

(2) Promover a Oferta Alto Alentejo Senior Living junto dos potenciais clientes alvo nacionais e 

internacionais. 

A ECAASL terá assim como missão: 

Promover o Alto Alentejo Senior Living a nível nacional e internacional, em dois planos:  

(1) Junto de potenciais agentes económicos, ao longo de toda a cadeia de valor (Promotores, 

Financiadores, Operadores, Marketing e Comercialização, I&D e Serviços de Suporte) best-in-class, 

com perfil e vontade em investir, operar ou ser parceiro nas diversas vertentes e segmentos da 

Proposta de Valor AASL. Agilizar junto das entidades nacionais a tramitação processual necessária 

com vista a acelerar a implementação dos projetos públicos e privados referentes ao Alto Alentejo 

Senior Living. 

(2) Promover institucionalmente a região Alto Alentejo, na sua proposta de Valor AASL nos mercados 

alvo, prioritariamente nos EUA e Europa. 

 

Nesta missão ressaltam 3 áreas funcionais principais que a ECAASL terá que desenvolver: 

(1) Angariação de potenciais parceiros de Vida Sénior e Turismo Sénior e de Saúde; 

(2) Promoção do AASL junto do público-alvo final a nível nacional e internacional 

(3) Facilitação dos projetos públicos e privados com impacto no AASL 
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2.3.1 Angariação de potenciais parceiros de Vida Sénior e Turismo Sénior e de Saúde;  

 

Figura 1 – Objetivos estratégicos para a angariação de parceiros de Vida Sénior e de Turismo Sénior e de Saúde 

 

Assim, foram definidos objetivos estratégicos para cada uma das funções do ECAASL. 

 Objetivo 1 – Angariar entidades/empresas best –in-class com atividade na vida sénior no 

Alto Alentejo ou em Portugal, que queiram integrar o cluster AASL 

 Objetivo 2 – Angariar entidades/empresas best–in-class com atividade na vida sénior nos 

mercados alvo (EUA e Europa), que queiram integrar o cluster AASL conjuntamente com 

entidades/empresas homologas nacionais 

Estes objetivos são endereçados por tipo de agente da cadeia de Valor da Vida Sénior: 

a. Financiadores/Investidores 

b. Promotores Imobiliários/Construtores 

c. Operadores 

d. Marketing e Comercialização 

e. I&D e Serviços de Suporte (Seguros, Financiamento e Serviços de Suporte) 

 

a. Os Financiadores/Investidores pertencem ao elo da cadeia de valor, especializado no 

financiamento de equipamentos e serviços de Vida Sénior, nos diversos segmentos. Nos mercados 

de Vida Sénior mais desenvolvidos existem dois tipos de financiadores, o financiador do cliente final 

(ex: seguradoras ou a segurança social nos respetivos países) e o investidor/financiador dos agentes 

da Vida Sénior. Neste último caso, os investidores podem ser fundos de investimento imobiliário 

(REIT), Bancos, ou Privados. 
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Objetivo 1 – Apresentar a Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living em 

conjunto com Promotores Imobiliários a Financiadores especializados na Vida Sénior nos 

EUA e Reino Unido, nomeadamente a REITs e conseguir o interesse destes em investir. 

Objetivo 2 – Conseguir junto do Governo de Portugal em conjunto com seguradoras 

(nacionais/internacionais) desenhar uma oferta de Equity Release, que permita aos cidadãos 

nacionais e internacionais financiar a sua vida sénior dando como colateral ativos 

imobiliários. 

 

b. Os Promotores Imobiliários são responsáveis por conceptualizar e desenvolver projetos 

imobiliários na área da Vida Sénior, criando uma oferta atrativa para os mercados alvo da Vida 

Sénior, a nível nacional e internacional. 

Este grupo inclui as construtoras especializadas em equipamentos para seniores, especialistas nos 

diversos segmentos como Independent Living, Assisted Living, Memory Care e Skilled Nursing 

Facilities. Estas empresas detêm uma grande experiência na construção deste tipo de Equipamentos 

e conseguem frequentemente reunir investidores, com capacidade de colocação da oferta em 

mercados seniores muito interessantes.  

Para este segmento pretende-se os seguintes objetivos estratégicos: 

Objetivo 1 – Apresentar a Proposta de Valor a um grupo direcionado de promotores 

imobiliários de Vida Sénior nos EUA e/ou Europa do Norte. Angariar um conjunto de 

promotores com interesse em desenvolver o AASL. 

Objetivo 2 – Agilizar processos e contactos entre os promotores estrangeiros e as entidades 

privadas e públicas nacionais, com vista à implementação da Proposta de Valor. 

 

c. Os Operadores da Vida Sénior, são os principais agentes dinamizadores da Cadeia de 

Valor do Setor, estes são responsáveis por operar os diversos segmento da oferta, nomeadamente, 

Vida Independente, (Independent Living); Vida Assistida (Assisted Living); Unidades de Memória, 

(Memory Care) e Cuidados Continuados, (Nursing Home). Outros operadores prestam serviços em 

casa, como Cuidados ao Domicilio (Home Care). A promoção do AASL junto destes operadores tem 

3 os objetivos estratégicos: 

Objetivo 1 – Apresentar a Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living com o 

objetivo de convidar os principais Operadores especializados na Vida Sénior no Alto Alentejo 

a manifestarem o seu interesse e posicionarem-se por segmento com vista a integrarem 

parcerias nacionais e/ou internacionais para desenvolverem a oferta futura de Vida Sénior. 

Objetivo 2 – Apresentar a Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living com o 

objetivo de convidar os principais Operadores especializados na Vida Sénior dos EUA e 

Europa, a operar no Alto Alentejo, com as atuais empresas (2º e 3º setor) quer partilhando o 

investimento, quer a gestão, quer apenas com parcerias. 
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d. Marketing e Comercialização é uma das atividades da Cadeia de Valor responsável pela 

angariação de clientes, quer ao nível nacional, quer internacional em cada um dos segmentos da 

Vida Sénior, altamente diferenciados e específicos que requerem uma capacidade própria no 

aconselhamento aos diferentes públicos-alvo, com diferentes necessidades e diferenciados 

geográfica e culturalmente. 

Foram para este elo definidos 3 Objetivos: 

Objetivo 1 – Apresentar a Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living aos players 

de Marketing e Comercialização nos diversos mercados nacionais e internacionais e 

conseguir que estes incluam na sua oferta o AASL como opção para aconselhamento aos 

seniores dos seus países. 

Objetivo 2 – Apresentar em road-show internacional o conceito AASL a Operadores 

Turísticos e Associações de Vida Sénior nos EUA e Europa. 

Objetivo 3 – Promover, em articulação com o Turismo do Alentejo, ERT, uma 

plataforma digital integrada para a promoção da oferta de Vida Sénior e Turismo Sénior e de 

Saúde no Alto Alentejo. 

 

 

e. A I&D (Investigação e Desenvolvimento) é um dos elos fundamentais da cadeia de valor, que 

diferencia e aporta vantagens competitivas para o Alto Alentejo. É pois, essencial granjear interesse 

por parte das escolas e centros de investigação na área da Vida Sénior, onde os parceiros de 

referência na Europa e EUA possam criar uma associação em rede, com as escolas nacionais e o 

IPP, por forma a desenvolver sustentadamente um núcleo de inteligência e prática em diversas áreas 

da Vida Sénior, incluindo temas como o envelhecimento ativo, Saúde, Biomecânica e Segurança 

(Security/Safety).  

Objetivo 1 – Apresentar a Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living ao Instituto 

Politécnico de Portalegre para liderar em parceria com outras escolas nacionais e 

internacionais a área da I&D Vida Sénior no Alto Alentejo.  

Objetivo 2 – Apresentar a Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living, 

conjuntamente com o IPP a outras escolas e centros de investigação, nacionais e 

internacionais de referência, com o objetivo de angariar parcerias em rede para projetos de 

investigação, partilha de conhecimentos e práticas e criação de um curso de referência com 

acreditação internacional para os cuidadores e técnicos da vida sénior. 
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2.3.2 Promoção do AASL junto do publico alvo a nível internacional 

 

Figura 2– Objetivos estratégicos para a promoção do AASL junto dos públicos-alvo a nível ncional e internacional 

Há 2 objetivos estratégicos para a promoção do AASL junto dos públicos-alvo: 

Objetivo 1 – Angariar Operadores Turísticos especializados nos temas da Vida Sénior e Turismo 

Sénior e de Saúde que se interessem pela oferta AASL, quer como investidores, quer como 

operadores e disponibilizem essa oferta junto dos mercados onde têm operações (EUA e Europa). 

Objetivo 2 – Promover o AASL junto do públicos-alvo nos seus respetivos mercados, utilizando os 

canais próprios endereçados aos segmentos alvo.  

2.3.3 Promoção do AASL junto de entidades oficiais  

 

Figura 3 – Objetivos estratégicos para a promoção do AASL junto das entidades oficiais 

Cabe ao ECAASL apresentar o AASL junto das entidades oficiais nacionais, no sentido de agilizar e 

simplificar os processos com impacto no desenvolvimento da proposta de valor AASL. 

Assim, define-se como objetivo estratégico facilitar o investimento e iniciativas para a implementação 

do AASL, através da agilização da tramitação processual, do relacionamento com as entidades 

públicas e no estabelecimento de pontes interpares num contexto multinacional e multicultural.
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3. DIRECIONAMENTO DA OFERTA INTEGRADA AASL POR 

SEGMENTO PARA OS DIVERSOS MERCADOS ALVO 
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O AASL compreende uma oferta integrada, centrada na Vida Sénior, complementada pelo Turismo 

Sénior e de Saúde. 

 

Figura 4– Setores de atividade e segmentos a promover no AASL 

 

Como tal, a oferta AASL compreende um conceito holístico e integrado que prevê a promoção de 5 

segmentos de Vida Sénior e Turismo de Saúde: 

 Vida Independente (Independent Living) 

 Vida Assistida (Assisted Living) 

 Unidades de Memória (Memory Care) 

 Cuidados continuados e Reabilitação (Nursing Home) 

 Turismo de Saúde 

 

A promoção destes segmentos é endereçada a 6 mercados estrangeiros e Portugal: 

 EUA; 

 Reino Unido; 

 Alemanha 

 França 

 Holanda 

 Espanha 

 Portugal 
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Compreendendo uma oferta distinta para cada segmento, também a promoção é endereçada a 

segmentos de pessoas distintos nos diferentes mercados estrangeiros. 

 

3.1 Direcionamento da Oferta de Vida Independente 

A oferta de vida independente é dirigida aos diversos mercados alvo referidos, 6 estrangeiroos e o 

português. 

A Vida Independente é a porta de entrada dos estrangeiros que pretendem passar a reforma no Alto 

Alentejo. Ou seja, é neste segmento, afim do Turismo Sénior, que os seniores estrangeiros podem 

experimentar passar estadias mais ou menos longas, até se tornarem residentes. Esta oferta coloca 

à sua disposição apartamentos com serviços e todas as comodidades que o público-alvo necessita e 

procura.  

Assim, as ações de promoção são dirigidas ao público-alvo com as seguintes características:´ 

 Estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu país, em países como Portugal e 

no Campo; e Portugueses que pretendem passar a sua reforma no Campo; 

 Seniores com idade entre 55-75 anos; 

 Rendimentos mensais (livre de impostos) superiores a 2000 Euro; 

 Autonomia física nas suas tarefas de vida diária (ou pouca dependência); 

Foi identificado um Mercado Potencial de 1.332.233 seniores com estas caracteristicas (916.696 

entre 55-64 anos e 415.536 entre 65-75 anos); 

Considerou-se uma taxa de sucesso na captação do mercado potencial de 1% para estrangeiros 

europeus (UK, GR, FR, NL e SP), 0,5% para americanos e 5% para portugueses. 

Com estes pressupostos atingiu-se as seguintes metas de procura incremental até 2030 para vida 

independente de 11.119 Seniores: 

 9.502 Estrangeiros: 

o 6.553 (55-64 anos); 

o 2.949 (65-75 anos); 

 1.616 Portugueses: 

o 989 (55-64 anos); 

o 627 (65-75 anos); 
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3.2 Direcionamento da Oferta de Vida Assistida 

A Oferta da Vida Assistida é na mesma endereçada aos diversos mercados alvo:EUA; Reino Unido; 

Alemanha; França; Holanda; Espanha; Portugal. 

 

De acordo com a análise efetuada, este segmento resulta da comunidade estrangeira já utilizadora 

dos serviços de Vida Independente no Alto Alentejo e que migra para a Vida Assistida, num percurso 

natural do continuum de saúde. 

No caso dos portugueses, considerou-se como atrativo a todos os seniores-alvo. 

As ações de promoção são dirigidas ao público-alvo com as seguintes características: 

 Estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu país, em países como Portugal e 

no campo; e Portugueses que pretendem passar a sua reforma no campo; 

 Seniores com mais de 55 anos 

 Rendimentos mensais (livre de impostos) superiores a 2000 Euro; 

 Seniores com dependência física para efetuar as suas tarefas de vida diárias 

 Foi identificado um Mercado Potencial de 148.635 seniores com estas caracteristicas (15.411 

seniores Portugueses e 133.223 seniores Estrangeiros); 

Considerou-se uma taxa de sucesso na captação do mercado potencial de 10% do público 

(estrangeiros e portugueses) em vida independente no Alto Alentejo. 

 

Assim, considerou-se a meta de procura incremental até 2030 para Vida Dependente de 1.721 

seniores: 

 950 Estrangeiros; 

 771 Portugueses: 

 

3.3 Direcionamento da Oferta de Unidades de Memória 

As Unidades de memória (atualmente inexistentes no Alto Alentejo) serão uma oferta necessária que 

decorrerá para servir uma tendência em todo o mundo, e que terá uma procura natural dos 

Portugueses e Estrangeiros que residem na região e que utilizam os serviços de Vida Sénior. 

O Mercado Alvo desta Proposta de Valor abrange os seniores com demência, portugueses (mesmo 

fora do Alto Alentejo) e estrangeiros seniores que residem no Alto Alentejo. 

Dada a delicadeza de situações como esta, a análise considerou apenas que a procura 

(conservadora) que virá de cidadãos (portugueses e estrangeiros) residentes no Alto Alentejo e de 

outras partes do território nacional. Quanto aos estrangeiros, não se considerou procura direta dos 

mercados alvo, isto é, os estrangeiro que utilizarão estas unidades de memória, já residirão no Alto 

Alentejo. 
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O público-alvo para este segmento terá as seguintes caracteristicas: 

 Faixa etária alvo 55-75 anos; 

 Rendimento mensal disponível superior a +2000 Euro/mês; 

 Mercado Potencial em 2030 é de 11.704 (8.653 seniores Portugueses com demência e 3.050 

seniores Estrangeiros que desenvolveram demência já em Portugal); 

A probabilidade1 da população em contrair demência é de 0,4% para indivíduos entre 55 e 64 anos; 

e 1,6% de Homens e 1% Mulheres entre 65-75 anos. 

A taxa de sucesso na captação do mercado potencial é de 1% para estrangeiros europeus e 0,5% 

para americanos. A taxa de sucesso considerada na captação de portugueses com demência é de 

5%. 

Assim considerou-se a meta de procura incremental até 2030, para o segmento Unidades de 

Memória, de 62 Estrangeiros e 153 Portugueses. 

 

3.4 Direcionamento da Oferta de Centros de Reabilitação e Cuidados Continuados 

A reabilitação pós operatória e os cuidados de longa duração, já utilizados no modelo de saúde 

nacional (Cuidados Continuados) são um segmento, muito utilizado nos países alvo como os EUA e 

Europa. Este modelo é também utilizado numa lógica de turismo médico (ou de saúde), onde existem 

clínicas com programas de recuperação em determinadas áreas de especialização. 

Assim este segmento integra-se na oferta do Turismo de Saúde que endereça a sua proposta de 

valor aos seniores Portugueses e Estrangeiros com necessidades de recuperação / regeneração de 

patologias do foro Neurológico musculoesquelético, Rejuvenescimento e Bem-estar; 

Esta oferta de Cuidados Continuados e Reabilitação é dirigida também aos mercados alvo definidos 

para os segmentos anteriores: EUA; Reino Unido; Alemanha; França; Holanda; Espanha; Portugal 

 

As ações de promoção são dirigidas ao público-alvo com as seguintes características:´ 

 Seniores com idade entre 55-75 anos; 

 Seniores com e sem dependência física para efetuar as suas tarefas de vida diárias. 

 Rendimento mensal disponível superior a +2000 Euro/mês; 

 

A criação de 80 camas para os centros neurológicos e de reabilitação e rejuvenescimento, 

configurarão a oferta principal do Turismo de Saúde. 

Assim, considerou-se como meta incremental até 2030 para o segmento Turismo de Saúde 

(#dormidas por ano): 

                                                      

1 ADI – Alzheimer’s Disease International 
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 554 Dormidas Estrangeiros; 

 238 Dormidas Portugueses: 

 

Metas incrementais até 2030 para o segmento Cuidados Continuados e Reabilitação: 

 57 Estrangeiros; 

 155 Portugueses: 

 

 

3.5 - Direcionamento da Oferta de Alojamento Turístico 

O Turismo Sénior é uma área complementar à Vida Sénior, e aparece neste contexto como uma 

alavanca da Vida Sénior (sendo verdade também a Vida Sénior como alavanca do Turismo Sénior). 

Assim, consideramos o turismo como uma atividade muito próxima do conceito de Vida 

Independente e que certamente quanto maior for o seu desempenho, mais notoriedade terá a região, 

nos mercados identificados. 

Assim, a promoção do Turismo Sénior que interessa para o AASL é dirigida aos diversos igualmente 

aos mercados alvo definidos: EUA; Reino Unido; Alemanha; França; Holanda; Espanha; Portugal. 

 

As características do público-alvo do turismo com impacto na Vida Sénior  - Vida Independente, do 

Alto Alentejo são: 

 Faixa etária alvo +55 anos 

 Seniores com autonomia, ou pequena dependência física para efetuar as suas tarefas de 

vida diárias. 

Considerando a taxa média de crescimento anual, para o Alentejo de 2,4% (PENT 2013-15) obteve-

se a meta incremental em 2030 para este segmento do Turismo Sénior: 

 8.280 Estrangeiros; 

 49.544 Portugueses: 
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4. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
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O Programa de Comunicação compreende o desenvolvimento da promoção a cinco níveis: 

1. Entidades institucionais (a nível regional e nacionais) 

2. Entidades privadas do 2º e 3º setor (a nível regional e nacional) 

3. Entidades institucionais nos países dos mercados-alvo 

4. Entidades privadas do 2º e 3º setor nos mercados-alvo 

5. Promoção dirigida ao público-alvo nos diversos mercados 

 

O modelo de comunicação do AASL a agentes da cadeia de valor da Vida Sénior, Turismo Sénior e 

de Saúde nos diversos mercados Alvo está apresentado na Figura abaixo. 

 

Figura 5 – Entidades de Comunicação envolvidas e canais de distribuição prriveligiados – entidades institucionais e 

players 

 

O Modelo de comunicação do AASL ao público final nos mercados alvo compreende duas 

estratégias, push e pull.  

Em termos de estratégia Push, predominantemente, a promoção é feita com base em acordos com 

Operadores turísticos, Prestadores de Serviços de Marketing e Segurança Social Local. 

Ao nível dos Operadores Turísticos, eles deverão posicionar a oferta AASL nos seus pacotes de 

produtos, mostrando esta oferta aos Clientes que os procuram. 

Ao nível dos Prestadores de Serviço de Marketing especializados na Vida Sénior, a estratégia reside 

em estes apresentarem e aconselharem, se adequado, a oferta AASL. 
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Ao nível dos organismos da Segurança Social dos diversos mercados alvo, a estratégia passa por 

obter acordos que criem condições atrativas para gerar procura de seniores destes mercados pelo 

Alto Alentejo. 

 

 

Figura 6– Entidades de comunicação envolvidas e canais de comunicação privilegiados – públicos-alvo 

 

Em termos de estratégia Pull, a promoção é feita diretamente ao público-alvo, anunciando em meios 

de massas e com base em acordos com Operadores turísticos, Prestadores de Serviços de 

Marketing e Segurança Social Local. 

 

A seguir, junta-se um quadro que compila o programa de comunicação que se julga mais indicado 

para promover o AASL junto dos diversos públicos considerados. 
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Publico Alvo Atividade Objetivo Conteúdo Meio Responsável 

PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO AASL EM PORTUGAL 

 Entidades Institucionais do Alto 

Alentejo (Vida Sénior, Turismo, 

Saúde, Segurança Social); 

 Associações Profissionais dos 

setores de Vida Sénior, Turismo e 

Saúde no âmbito regional do Alto 

Alentejo 

 Entidades profissionais Privadas 

(2º e 3º setor) com atividade na Vida 

Sénior, Turismo e Saúde, com 

atividade no Alto Alentejo 

 Apresentação institucional do 

AASL aos diversos públicos-

alvo. 

 Encontros bilaterais para 

explicar o conceito aos 

diversos stakeholders. 

 Dar a conhecer o projeto AASL 

aos stakeholders principais da 

região nos diversos setores 

(Vida Sénior, Turismo e de 

Saúde), quer Institucionais, 

Associações e players (2º e 3º 

setor); 

 Captar o interesse das diversas 

entidades, para constituir um 

núcleo forte e coeso que 

integrará a ECAASL.. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e modelo de captação 

de procura de seniores nos 

mercados alvo.  

 Oportunidades de parceria e papel 

da Economia social no 

desenvolvimento do AASL. 

 Próximos passos 

 Seminário 

 Relações Publicas 

 CIMAA 

 Associações nacionais profissionais 

de referência na Vida Sénior (2º 

setor) 

 Players nacionais com atividade na 

Vida Sénior 

 Apresentação da proposta de 

valor AASL a associações 

profissionais de referência na 

Vida Sénior em Portugal 

 Encontros bilaterais para 

explicar o conceito aos 

diversos player interessados 

 Identificar entidades da Vida 

Sénior do 2º setor com elevado 

potencial, que mostrem 

interesse em ser parceiros do 

AASL; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living  

 Oportunidades de participação das 

Associações e players best in class 

no desenvolvimento do AASL. 

 Seminário 

 Relações Publicas 

CIMAA / Turismo 

do Alentejo, ERT 

 Associações nacionais profissionais 

de referência no Turismo (2º setor) 

 Players nacionais com atividade na 

Vida Sénior 

 Apresentação da proposta de 

valor AASL a associações 

profissionais de referência de 

Turismo em Portugal 

 Encontros bilaterais para 

explicar o conceito aos 

diversos players interessados 

 Identificar entidades do Turismo 

do 2º setor com elevado 

potencial, que mostrem 

interesse em ser parceiros do 

AASL; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living  

 Oportunidades de participação das 

Associações e players best in class 

no desenvolvimento do AASL. 

 Seminário 

 Relações Publicas 

 CIMAA / 

Turismo do 

Alentejo, ERT 



 

PLANO DE PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

                                          25 

 

 Associações nacionais profissionais 

de referência na Saúde (2º setor) 

 Players nacionais com atividade na 

Saúde 

 Apresentação da proposta de 

valor AASL a associações 

profissionais de referência de 

na Saúde em Portugal 

 Encontros bilaterais para 

explicar o conceito aos 

diversos players interessados 

 Identificar entidades da Saúde 

do 2º setor com elevado 

potencial, que mostrem 

interesse em ser parceiros do 

AASL; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living  

 Oportunidades de participação das 

Associações e players best-in-class 

no desenvolvimento do AASL. 

 Seminário 

 Relações Publicas 

 CIMAA / 

Turismo do 

Alentejo, ERT 

 Associações profissionais do 3º 

Setor 

 

 Apresentação do AASL a 

associações profissionais do 3º 

setor de âmbito Nacional 

 Apresentar às associações do 

3º setor, o AASL; 

 Estabelecer parcerias com 

estas associações para divulgar 

o AASL a nível nacional e 

internacional 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e oportunidades de 

participação das Associações e 

entidades da Vida Sénior best in 

class no desenvolvimento do AASL. 

 Seminário 

 Relações públicas 

 CIMAA / 

Turismo do 

Alentejo, ERT 

 Instituto da Segurança Nacional  Apresentar a proposta de valor 

AASL à SS; 

 

 Apresentar o modelo AASL, 

enquanto piloto em Portugal e 

inovador no mundo, com vista à 

captação de público-alvo 

internacional nomeadamente no 

estabelecimento de acordos ao 

nível das entidades homologas 

europeias nos mercados alvo; 

 Captar a iniciativa da SS, 

enquanto entidade interessada 

no AASL, através do 

estabelecimento de contactos e 

acordos com congéneres 

europeias. 

 Apresentar o modelo AASL e 

financiamento; 

 Oportunidades de criação de valor 

para a sustentabilidade da SS na 

região; 

 Oportunidades de participação da 

SS a nível acional e internacional. 

 Reunião  ECAASL 
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 Turismo de Portugal  Apresentar o AASL ao Turismo 

de Portugal 

 Apresentar o AASL ao Turismo 

de Portugal, enquanto entidade 

responsável pela promoção do 

turismo de Portugal; 

 Angariar o interesse desta 

instituição, disponibilizando a 

sua organização para ao mais 

alto nível apoiar as iniciativas 

de comunicação do conceito 

nos mercados alvo. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e modelo de captação 

de procura de seniores nos 

mercados alvo.  

 Oportunidades de parceria com o 

Turismo de Portugal enquanto 

entidade interessada na promoção 

do turismo nacional 

 Reunião  ECAASL 

 AICEP - Tutela e Direção do Aicep 

em Portugal e delegações do AICEP 

nos EUA, Reino Unido, Alemanha, 

França, Holanda e Espanha 

 Apresentação do AASL ao 

AICEP, e respetivas 

delegações nos EUA e Europa 

 Apresentar o AASL ao Aicep 

Portugal e delegações nos 

EUA, Reino Unido, Alemanha, 

França, Holanda e Espanha, 

com vista a formalizar uma 

parceria na organização de 

eventos RP 

 Reuniões one-to-one nos 

diversos mercados alvo com 

entidades/empresas 

interessadas em participar no 

projeto. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e modelo de captação 

de investidores e operadores de 

Vida Sénior, para o AASL.  

 Modelo de Parceria e com o Aicep 

nos diversos mercados alvo; 

 Próximos passos 

 Reunião  ECAASL 
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PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO AASL NOS EUA 

 Associação profissional de 

referência nos EUA (ALFA) 

 Apresentação do AASL às 

associações profissionais de 

Vida Sénior nos EUA 

 Relações públicas com a 

direção das empresas de Vida 

Sénior que compões a ALFA 

 Apresentar o AASL à Direção 

da Associação de Vida Sénior 

dos EUA (ALFA) com vista a 

interessar a associação para 

alargar o seu âmbito geográfico 

a Portugal; 

 Ter acesso aos players best-in-

class da cadeia de valor do 

setor nos EUA. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de colaboração com 

a ALFA e seus associados. 

 Reunião 

 Evento de relações 

públicas 

 ECAASL/AICEP 

 Promotores imobiliários  Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos promotores 

imobiliários identificados nos 

EUA, o AASL, enquanto projeto 

de Vida Sénior integrada com o 

Turismo sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

desenvolverem os 

equipamentos previstos no Alto 

Alentejo; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região.  

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário no Alto Alentejo; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Fundos de Investimento Imobiliário 

(REIT) 

 Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Investidores 

(REIT) especializados em Vida 

Sénior identificados nos EUA, o 

AASL, enquanto projeto de Vida 

Sénior integrada com o Turismo 

Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

investir no AA 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região; 

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Operadores de Vida Sénior  Apresentação do AASL aos 

Investidores (REIT) nos EUA 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Operadores 

especializados em Vida Sénior 

e de saúde identificados nos 

EUA, a proposta de valor AASL, 

enquanto projeto de Vida 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

Vantagens competitivas da região. 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 
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Sénior integrada com o Turismo 

Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

enquanto operadores de 

referência poderem 

investir/operar unidades no Alto 

Alentejo 

 Oportunidades de desenvolvimento 

para os operadores de Vida Sénior 

e Turismo no Alto Alentejo 

 Seguradoras especialistas em Vida 

Sénior 

 Apresentação do AASL às 

seguradoras especializadas 

em Vida Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às seguradoras 

especialistas em vida sénior e 

de saúde, a proposta de valor 

AASL; 

 Interessá-los em incluir o AASL 

como opção no portfólio da sua 

oferta. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de potenciar a oferta 

de Vida Sénior e de Saúde das 

Seguradoras, proporcionando uma 

elevada qualidade, e redução de 

reduzidos. 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

 Apresentação do AASL às 

entidades de referência de  

I&D e escolas na área de Vida 

Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às principais 

escolas, associações de 

investigação nas áreas da 

saúde para os seniores e 

centros de investigação e 

desenvolvimento, o conceito 

AASL; 

 Identificar oportunidades de 

parceria, quer na área do 

ensino, quer da investigação, 

quer ainda na participação de 

um cluster para o 

desenvolvimento da Vida 

Sénior a nível internacional. 

 Proposta de Valor AASL na área de 

I&D e educação 

 Oportunidades de desenvolvimento 

em parceria nas áreas da 

Investigação e Desenvolvimento da 

Vida Sénior e saúde, bem como ao 

nível da educação e formação dos 

cuidadores e outros técnicos 

especializados por segmento (Vida 

Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória e saúde 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/IPP 
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PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO AASL NO REINO UNIDO 

 Associações profissionais de Vida 

Sénior de referência. (ex.: 

Alzheimer’s Diseease International) 

 Apresentação do AASL às 

associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas no 

reino unido 

 Relações públicas 

 Apresentar o AASL à Direção 

da Associação ADI com vista a 

interessar a associação para 

alargar o seu âmbito geográfico 

a Portugal; 

 Ter acesso aos players best-in-

class da cadeia de valor do 

setor no Reino Unido 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de colaboração com 

as associações e seus associados. 

 Reunião 

 Evento de relações 

públicas 

 ECAASL/AICEP 

 Promotores imobiliários  Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos promotores 

imobiliários identificados no 

Reino Unido, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

desenvolverem os 

equipamentos previstos no Alto 

Alentejo; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região.  

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário no Alto Alentejo; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Fundos de Investimento Imobiliário 

(REIT) 

 Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Investidores 

(REIT) especializados em Vida 

Sénior identificados no Reino 

Unido, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo Sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

investir no AA 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região; 

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 
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 Operadores de Vida Sénior no Reino 

Unido 

 Apresentação do AASL aos 

Investidores (REIT) no Reino 

Unido 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Operadores 

especializados em Vida Sénior 

e de saúde identificados no 

Reino Unido, a proposta de 

valor AASL, enquanto projeto 

de Vida Sénior integrada com o 

Turismo Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

enquanto operadores de 

referência poderem 

investir/operar unidades no Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

Vantagens competitivas da região. 

 Oportunidades de desenvolvimento 

para os operadores de Vida Sénior 

e Turismo no Alto Alentejo 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Seguradoras especialistas em Vida 

Sénior 

 Apresentação do AASL às 

seguradoras especializadas 

em Vida Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às seguradoras 

especialistas em vida sénior e 

de saúde, a proposta de valor 

AASL; 

 Interessá-los em incluir o AASL 

como opção no portfólio da sua 

oferta. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de potenciar a oferta 

de Vida Sénior e de Saúde das 

Seguradoras, proporcionando uma 

elevada qualidade, e redução de 

reduzidos. 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

 Apresentação do AASL às 

entidades de referência de  

I&D e escolas na área de Vida 

Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às principais 

escolas, associações de 

investigação nas áreas da 

saúde para os seniores e 

centros de investigação e 

desenvolvimento, o conceito 

AASL; 

 Identificar oportunidades de 

parceria, quer na área do 

ensino, quer da investigação, 

quer ainda na participação de 

um cluster para o 

desenvolvimento da Vida 

Sénior a nível internacional. 

 Proposta de Valor AASL na área de 

I&D e educação 

 Oportunidades de desenvolvimento 

em parceria nas áreas da 

Investigação e Desenvolvimento da 

Vida Sénior e saúde, bem como ao 

nível da educação e formação dos 

cuidadores e outros técnicos 

especializados por segmento (Vida 

Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória e saúde 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/IPP 
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PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO AASL NA ALEMANHA 

 Associações profissionais de Vida 

Sénior de referência. 

 Apresentação do AASL às 

associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas na 

Alemanha 

 Relações públicas 

 Apresentar o AASL à Direção 

da Associação com vista a 

interessar a associação para 

alargar o seu âmbito geográfico 

a Portugal; 

 Ter acesso aos players best-in-

class da cadeia de valor do 

setor na Alemanha 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de colaboração com 

as associações e seus associados. 

 Reunião 

 Evento de relações 

públicas 

 ECAASL/AICEP 

 Promotores imobiliários na 

Alemanha 

 Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos promotores 

imobiliários identificados no 

Reino Unido, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

desenvolverem os 

equipamentos previstos no Alto 

Alentejo; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região.  

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário no Alto Alentejo; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Fundos de Investimento Imobiliário 

(REIT) 

 Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Investidores 

(REIT) especializados em Vida 

Sénior identificados na 

Alemanha, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo Sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

investir no AA 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região; 

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 
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 Operadores de Vida Sénior  Apresentação do AASL aos 

Investidores (REIT) na 

Alemanha 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Operadores 

especializados em Vida Sénior 

e de saúde identificados no 

Reino Unido, a proposta de 

valor AASL, enquanto projeto 

de Vida Sénior integrada com o 

Turismo Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

enquanto operadores de 

referência poderem 

investir/operar unidades no Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

Vantagens competitivas da região. 

 Oportunidades de desenvolvimento 

para os operadores de Vida Sénior 

e Turismo no Alto Alentejo 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Seguradoras especialistas em Vida 

Sénior 

 Apresentação do AASL às 

seguradoras especializadas 

em Vida Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às seguradoras 

especialistas em vida sénior e 

de saúde, a proposta de valor 

AASL; 

 Interessá-los em incluir o AASL 

como opção no portfólio da sua 

oferta. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de potenciar a oferta 

de Vida Sénior e de Saúde das 

Seguradoras, proporcionando uma 

elevada qualidade, e redução de 

reduzidos. 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

 Apresentação do AASL às 

entidades de referência de  

I&D e escolas na área de Vida 

Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às principais 

escolas, associações de 

investigação nas áreas da 

saúde para os seniores e 

centros de investigação e 

desenvolvimento, o conceito 

AASL; 

 Identificar oportunidades de 

parceria, quer na área do 

ensino, quer da investigação, 

quer ainda na participação de 

um cluster para o 

desenvolvimento da Vida 

Sénior a nível internacional. 

 Proposta de Valor AASL na área de 

I&D e educação 

 Oportunidades de desenvolvimento 

em parceria nas áreas da 

Investigação e Desenvolvimento da 

Vida Sénior e saúde, bem como ao 

nível da educação e formação dos 

cuidadores e outros técnicos 

especializados por segmento (Vida 

Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória e saúde 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/IPP 
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PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO AASL EM FRANÇA 

 Associações profissionais de Vida 

Sénior de referência. 

 Apresentação do AASL às 

associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas em 

França 

 Relações públicas 

 Apresentar o AASL à Direção 

da Associação com vista a 

interessar a associação para 

alargar o seu âmbito geográfico 

a Portugal; 

 Ter acesso aos players best-in-

class da cadeia de valor do 

setor em França 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de colaboração com 

as associações e seus associados. 

 Reunião 

 Evento de relações 

públicas 

 ECAASL/AICEP 

 Promotores imobiliários  Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos promotores 

imobiliários identificados no 

Reino Unido, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

desenvolverem os 

equipamentos previstos no Alto 

Alentejo; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região.  

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário no Alto Alentejo; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Fundos de Investimento Imobiliário 

(REIT) 

 Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Investidores 

(REIT) especializados em Vida 

Sénior identificados em França, 

o AASL, enquanto projeto de 

Vida Sénior integrada com o 

Turismo Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

investir no AA 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região; 

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 
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 Operadores de Vida Sénior  Apresentação do AASL aos 

Investidores (REIT) em França 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Operadores 

especializados em Vida Sénior 

e de saúde identificados em 

França, a proposta de valor 

AASL, enquanto projeto de Vida 

Sénior integrada com o Turismo 

Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

enquanto operadores de 

referência poderem 

investir/operar unidades no Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

Vantagens competitivas da região. 

 Oportunidades de desenvolvimento 

para os operadores de Vida Sénior 

e Turismo no Alto Alentejo 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Seguradoras especialistas em Vida 

Sénior 

 Apresentação do AASL às 

seguradoras especializadas 

em Vida Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às seguradoras 

especialistas em vida sénior e 

de saúde, a proposta de valor 

AASL; 

 Interessá-los em incluir o AASL 

como opção no portfólio da sua 

oferta. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de potenciar a oferta 

de Vida Sénior e de Saúde das 

Seguradoras, proporcionando uma 

elevada qualidade, e redução de 

reduzidos. 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

 Apresentação do AASL às 

entidades de referência de  

I&D e escolas na área de Vida 

Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às principais 

escolas, associações de 

investigação nas áreas da 

saúde para os seniores e 

centros de investigação e 

desenvolvimento, o conceito 

AASL; 

 Identificar oportunidades de 

parceria, quer na área do 

ensino, quer da investigação, 

quer ainda na participação de 

um cluster para o 

desenvolvimento da Vida 

Sénior a nível internacional. 

 Proposta de Valor AASL na área de 

I&D e educação 

 Oportunidades de desenvolvimento 

em parceria nas áreas da 

Investigação e Desenvolvimento da 

Vida Sénior e saúde, bem como ao 

nível da educação e formação dos 

cuidadores e outros técnicos 

especializados por segmento (Vida 

Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória e saúde 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/IPP 
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PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO AASL NA HOLANDA 

 Associações profissionais de Vida 

Sénior de referência.) 

 Apresentação do AASL às 

associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas na 

Holanda 

 Relações públicas 

 Apresentar o AASL à Direção 

da Associação com vista a 

interessar a associação para 

alargar o seu âmbito geográfico 

a Portugal; 

 Ter acesso aos players best-in-

class da cadeia de valor do 

setor em França 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de colaboração com 

as associações e seus associados. 

 Reunião 

 Evento de relações 

públicas 

 ECAASL/AICEP 

 Promotores imobiliários  Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos promotores 

imobiliários identificados na 

Holanda, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

desenvolverem os 

equipamentos previstos no Alto 

Alentejo; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região.  

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário no Alto Alentejo; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Fundos de Investimento Imobiliário 

(REIT) 

 Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Investidores 

(REIT) especializados em Vida 

Sénior identificados na 

Holanda, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo Sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

investir no AA 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região; 

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 
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 Operadores de Vida Sénior  Apresentação do AASL aos 

Investidores (REIT) em França 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Operadores 

especializados em Vida Sénior 

e de saúde identificados na 

Holanda, a proposta de valor 

AASL, enquanto projeto de Vida 

Sénior integrada com o Turismo 

Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

enquanto operadores de 

referência poderem 

investir/operar unidades no Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

Vantagens competitivas da região. 

 Oportunidades de desenvolvimento 

para os operadores de Vida Sénior 

e Turismo no Alto Alentejo 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Seguradoras especialistas em Vida 

Sénior 

 Apresentação do AASL às 

seguradoras especializadas 

em Vida Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às seguradoras 

especialistas em vida sénior e 

de saúde, a proposta de valor 

AASL; 

 Interessá-los em incluir o AASL 

como opção no portfólio da sua 

oferta. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de potenciar a oferta 

de Vida Sénior e de Saúde das 

Seguradoras, proporcionando uma 

elevada qualidade, e redução de 

reduzidos. 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

 Apresentação do AASL às 

entidades de referência de  

I&D e escolas na área de Vida 

Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às principais 

escolas, associações de 

investigação nas áreas da 

saúde para os seniores e 

centros de investigação e 

desenvolvimento, o conceito 

AASL; 

 Identificar oportunidades de 

parceria, quer na área do 

ensino, quer da investigação, 

quer ainda na participação de 

um cluster para o 

desenvolvimento da Vida 

Sénior a nível internacional. 

 Proposta de Valor AASL na área de 

I&D e educação 

 Oportunidades de desenvolvimento 

em parceria nas áreas da 

Investigação e Desenvolvimento da 

Vida Sénior e saúde, bem como ao 

nível da educação e formação dos 

cuidadores e outros técnicos 

especializados por segmento (Vida 

Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória e saúde 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/IPP 
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PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO AASL EM ESPANHA 

 Associações profissionais de Vida 

Sénior de referência. 

 Apresentação do AASL às 

associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas EM 

Espanha 

 Relações públicas 

 Apresentar o AASL à Direção 

da Associação com vista a 

interessar a associação para 

alargar o seu âmbito geográfico 

a Portugal; 

 Ter acesso aos players best-in-

class da cadeia de valor do 

setor em França 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de colaboração com 

as associações e seus associados. 

 Reunião 

 Evento de relações 

públicas 

 ECAASL/AICEP 

 Promotores imobiliários  Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos promotores 

imobiliários identificados em 

Espanha, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

desenvolverem os 

equipamentos previstos no Alto 

Alentejo; 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região.  

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário no Alto Alentejo; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Fundos de Investimento Imobiliário 

(REIT) 

 Apresentação do AASL 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Investidores 

(REIT) especializados em Vida 

Sénior identificados em 

Espanha, o AASL, enquanto 

projeto de Vida Sénior 

integrada com o Turismo Sénior 

e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

investir no AA 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

vantagens competitivas da região; 

 Oportunidades de desenvolvimento 

imobiliário; 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 
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 Operadores de Vida Sénior  Apresentação do AASL aos 

Investidores (REIT) em França 

 Relações públicas 

 Apresentar aos Operadores 

especializados em Vida Sénior 

e de saúde identificados em 

Espanha, a proposta de valor 

AASL, enquanto projeto de Vida 

Sénior integrada com o Turismo 

Sénior e de Saúde; 

 Captar o interesse destes para 

enquanto operadores de 

referência poderem 

investir/operar unidades no Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living e Oportunidades de 

potenciar a Vida Sénior integrada 

com o turismo de saúde e 

Vantagens competitivas da região. 

 Oportunidades de desenvolvimento 

para os operadores de Vida Sénior 

e Turismo no Alto Alentejo 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 Seguradoras especialistas em Vida 

Sénior 

 Apresentação do AASL às 

seguradoras especializadas 

em Vida Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às seguradoras 

especialistas em vida sénior e 

de saúde, a proposta de valor 

AASL; 

 Interessá-los em incluir o AASL 

como opção no portfólio da sua 

oferta. 

 Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living; 

 Oportunidades de potenciar a oferta 

de Vida Sénior e de Saúde das 

Seguradoras, proporcionando uma 

elevada qualidade, e redução de 

reduzidos. 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/AICEP 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

 Apresentação do AASL às 

entidades de referência de  

I&D e escolas na área de Vida 

Sénior 

 Relações públicas 

 Apresentar às principais 

escolas, associações de 

investigação nas áreas da 

saúde para os seniores e 

centros de investigação e 

desenvolvimento, o conceito 

AASL; 

 Identificar oportunidades de 

parceria, quer na área do 

ensino, quer da investigação, 

quer ainda na participação de 

um cluster para o 

desenvolvimento da Vida 

Sénior a nível internacional. 

 Proposta de Valor AASL na área de 

I&D e educação 

 Oportunidades de desenvolvimento 

em parceria nas áreas da 

Investigação e Desenvolvimento da 

Vida Sénior e saúde, bem como ao 

nível da educação e formação dos 

cuidadores e outros técnicos 

especializados por segmento (Vida 

Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória e saúde 

 Seminário 

 Reuniões de 

esclarecimento 

 ECAASL/APP 
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PROMOÇÃO DO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NOS EUA 

 Comunidades de emigrantes 

Portugueses nos EUA (PALCUS, 

NOPA, PAPS, PUCC, PACP, PACP 

e AFCP) 

 Apresentar em evento de 

Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e 

expatriados; 

 Captar o seu interesse para 

promover junto dos seus 

associados o AASL 

 Apresentar o conceito AASL 

aos emigrantes residentes nos 

EUA, que pretendam regressar 

a Portugal, na sua reforma e 

atrai-los para o Alto Alentejo 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens do AASL para os 

emigrantes e expatriados 

Portugueses 

 Eventos de 

promoção 

 Relações pública  

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Entidades de Marketing e 

comercialização (ex.: Senior Advisor, 

a place for mom,...) 

 Apresentar o conceito AASL 

aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam e 

aconselhar os seniores 

estrangeiros a considerarem o 

AASL. 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens para os players de 

Marketing e Comercialização 

 Seminários 

 Relações Publicas 

 Reuniões 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Americanos  Publicitar anúncios em redes 

sociais e internet 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Redes Sociais; 

 Site AASL; 

 Mails 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Americanos  Publicitar em companhias 

aéreas que ligam Portugal aos 

EUA (SATA, TAP, BA, AA, UA, 

CA) 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas de CAs 

 Publicidade em 

aeroportos principais 

nos EUA. 

 Outdoors 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Americanos  Publicitar anúncios em 

Revistas e Jornais de 

Referência nos EUA 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas (ex.: 

economist, ALFA, 

...) 

 Jornais (Financial 

Times, expresso,...) 

 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 
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PROMOÇÃO DO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NO REINO UNIDO 

 Comunidades de emigrantes 

Portugueses no Reino Unido 

 Apresentar em evento de 

Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e 

expatriados; 

 Captar o seu interesse para 

promover junto dos seus 

associados o AASL 

 Apresentar o conceito AASL 

aos emigrantes residentes no 

Reino Unido, que pretendam 

regressar a Portugal, na sua 

reforma e atrai-los para o Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens do AASL para os 

emigrantes e expatriados 

Portugueses 

 Eventos de 

promoção 

 Relações públicas  

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Entidades de Marketing e 

comercialização (ex.: operadores 

turísticos) 

 Apresentar o conceito AASL 

aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam e 

aconselham os seniores 

estrangeiros a considerarem o 

AASL. 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens para os players de 

Marketing e Comercialização 

 Seminários 

 Relações Publicas 

 Reuniões 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Ingleses  Publicitar anúncios em redes 

sociais e internet 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Redes Sociais; 

 Site AASL; 

 Mails 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Ingleses  Publicitar em companhias 

aéreas que ligam Portugal ao 

Reino Unido (TAP e British 

Airways) 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas de CAs 

 Publicidade em 

Aeroportos do Reino 

Unido 

 Outdoors 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Ingleses  Publicitar anúncios em 

Revistas e Jornais de 

Referência no Reino Unido 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas  

 Jornais 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 
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PROMOÇÃO DO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NA ALEMANHA 

 Comunidades de emigrantes 

Portugueses na Alemanha 

 Apresentar em evento de 

Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e 

expatriados; 

 Captar o seu interesse para 

promover junto dos seus 

associados o AASL 

 Apresentar o conceito AASL 

aos emigrantes residentes na 

Alemanha que pretendam 

regressar a Portugal, na sua 

reforma e atrai-los para o Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens do AASL para os 

emigrantes e expatriados 

Portugueses 

 Eventos de 

promoção 

 Relações pública  

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Entidades de Marketing e 

comercialização (ex.: operadores 

turísticos) 

 Apresentar o conceito AASL 

aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam e 

aconselham os seniores 

estrangeiros a considerarem o 

AASL. 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens para os players de 

Marketing e Comercialização 

 Seminários 

 Relações Publicas 

 Reuniões 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Alemães  Publicitar anúncios em redes 

sociais e internet 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Redes Sociais; 

 Site AASL; 

 Mails 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Alemães  Publicitar em companhias 

aéreas que ligam Portugal à 

Alemanha (TAP e Lufthansa) 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas de CAs 

 Publicidade em 

Aeroportos Alemães 

 Outdoors 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Alemães  Publicitar anúncios em 

Revistas e Jornais de 

Referência na Alemanha 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas  

 Jornais 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 
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PROMOÇÃO DO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO EM FRANÇA 

 Comunidades de emigrantes 

Portugueses em França 

 Apresentar em evento de 

Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e 

expatriados; 

 Captar o seu interesse para 

promover junto dos seus 

associados o AASL 

 Apresentar o conceito AASL 

aos emigrantes residentes em 

França que pretendam 

regressar a Portugal, na sua 

reforma e atrai-los para o Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens do AASL para os 

emigrantes e expatriados 

Portugueses 

 Eventos de 

promoção 

 Relações públicas  

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Entidades de Marketing e 

comercialização (ex.: operadores 

turísticos) 

 Apresentar o conceito AASL 

aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam e 

aconselham os seniores 

estrangeiros a considerarem o 

AASL. 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens para os players de 

Marketing e Comercialização 

 Seminários 

 Relações Publicas 

 Reuniões 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Franceses  Publicitar anúncios em redes 

sociais e internet 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Redes Sociais; 

 Site AASL; 

 Mails 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Franceses  Publicitar em companhias 

aéreas que ligam Portugal a 

França (TAP e Air France) 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas de CAs 

 Publicidade em 

Aeroportos 

Franceses 

 Outdoors 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Franceses  Publicitar anúncios em 

Revistas e Jornais de 

Referência em França 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas  

 Jornais 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 
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PROMOÇÃO DO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NA HOLANDA 

 Comunidades de emigrantes 

Portugueses na Holanda 

 Apresentar em evento de 

Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e 

expatriados; 

 Captar o seu interesse para 

promover junto dos seus 

associados o AASL 

 Apresentar o conceito AASL 

aos emigrantes residentes na 

Holanda que pretendam 

regressar a Portugal, na sua 

reforma e atrai-los para o Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens do AASL para os 

emigrantes e expatriados 

Portugueses 

 Eventos de 

promoção 

 Relações pública  

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Entidades de Marketing e 

comercialização (ex.: operadores 

turísticos) 

 Apresentar o conceito AASL 

aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam e 

aconselham os seniores 

estrangeiros a considerarem o 

AASL. 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens para os players de 

Marketing e Comercialização 

 Seminários 

 Relações Publicas 

 Reuniões 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Holandeses  Publicitar anúncios em redes 

sociais e internet 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Redes Sociais; 

 Site AASL; 

 Mails 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Holandeses  Publicitar em companhias 

aéreas que ligam Portugal à 

Holanda (TAP e KLM) 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas de CAs 

 Publicidade em 

Aeroportos 

Holandeses 

 Outdoors 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Holandeses  Publicitar anúncios em 

Revistas e Jornais de 

Referência na Holanda 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas  

 Jornais 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 
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PROMOÇÃO DO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO EM ESPANHA 

 Comunidades de emigrantes 

Portugueses em Espanha 

 Apresentar em evento de 

Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e 

expatriados; 

 Captar o seu interesse para 

promover junto dos seus 

associados o AASL 

 Apresentar o conceito AASL 

aos emigrantes residentes em 

Espanha que pretendam 

regressar a Portugal, na sua 

reforma e atrai-los para o Alto 

Alentejo 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens do AASL para os 

emigrantes e expatriados 

Portugueses 

 Eventos de 

promoção 

 Relações pública  

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Entidades de Marketing e 

comercialização (ex.: operadores 

turísticos) 

 Apresentar o conceito AASL 

aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

 Captar o seu interesse para 

promover o AASL junto dos 

mercados onde operam e 

aconselham os seniores 

estrangeiros a considerarem o 

AASL. 

 Proposta de Valor AASL; 

 Vantagens para os players de 

Marketing e Comercialização 

 Seminários 

 Relações Publicas 

 Reuniões 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Espanhóis  Publicitar anúncios em redes 

sociais e internet 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Redes Sociais; 

 Site AASL; 

 Mails 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Espanhóis  Publicitar em companhias 

aéreas que ligam Portugal a 

Espanha (TAP e Ibéria) 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas de CAs 

 Publicidade em 

Aeroportos 

Espanhóis 

 Outdoors 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 

 Clientes finais Espanhóis  Publicitar anúncios em 

Revistas e Jornais de 

Referência em Espanha 

 Atrair os seniores que procuram 

passar a reforma fora do seu 

país num sítio como o AASL 

 Proposta de valor AASL; 

 Vantagens para o Publico Alvo 

 Ambiente autêntico, amigo, seguro, 

humano, e a um custo muito 

competitivo. 

 Revistas  

 Jornais 

 ECAASL/AICEP 

 Players da Vida 

Sénior, Turismo 

e Saúde 
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5. TIPOLOGIAS DE AÇÕES UTILIZADAS NA VIDA SENIOR  
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O Setor de Vida Sénior privilegia um conjunto de canais de comunicação adequados à Vida Sénior. 

3.1. Redes Sociais 

Atualmente as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), têm contribuído para a difusão do 

conhecimento por diversos meios, utilizando para isso ferramentas digitais. Estas ferramentas 

permitem não só a pesquisa, mas também oferecem condições para que o conhecimento seja 

partilhado e socializado. Assim, estas tecnologias podem ajudar as pessoas idosas a diminuir o 

isolamento e a solidão, aumentando as possibilidades de manter contato com familiares e amigos, 

incluindo suas relações sociais através da utilização das redes sociais digitais como uma ferramenta 

facilitadora para a concretização do envelhecimento ativo. 

Neste projeto, as redes sociais têm um papel importante na fase de divulgação do projeto, pois 

podem ser uma ferramenta importante para atrair clientes. À exceção da rede Linkedin que se 

caracteriza por ser uma rede profissional, mas que, por outro lado, poderá ser importante na 

obtenção de contactos profissionais no sector. 

Das redes sociais mais utilizadas neste sector destacam-se: 

 

Linkedin - LinkedIn é uma rede social de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançada em 5 

de maio de 2003. É comparável a redes de relacionamentos, e é principalmente utilizada por 

profissionais. 

  

Facebook - Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançado em 4 de fevereiro de 2004, 

operado e de propriedade privada da Facebook Inc., é uma aplicação social que liga pessoas a 

amigos e a outros com quem trabalham, estudam ou vivem. 

 

Twitter - Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging, que permite aos usuários 

enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS 

e por softwares específicos. 

 

Youtube - YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em 

formato digital. Foi fundado em fevereiro de 2005 por três pioneiros do PayPal. 
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Blogger - é um serviço do Google, que oferece ferramentas para edição e gerenciamento de blogs, 

de forma semelhantemente ao WordPress, mas indicado para usuários que nunca tenham criado um 

blog, ou que não tenham muita familiaridade com a tecnologia. 

 

Flickr - O Flickr é um site da web de hospedagem e partilha de imagens fotográficas (e 

eventualmente de outros tipos de documentos gráficos, como desenhos e ilustrações), além de 

permitir novas maneiras de organizar as fotos e vídeos. Caracterizado também como rede social, o 

Flickr permite a seus usuários criarem álbuns para armazenamento de suas fotografias e entrarem 

em contato com fotógrafos variados e de diferentes locais do mundo. No começo de 2005 o site foi 

adquirido pela Yahoo! Inc. 

Nos EUA, onde a adesão às redes sociais tem maior incidência, destacam-se ainda outras redes 

sociais com menos aderência que as mencionadas anteriormente: 

 

Pinterest - Pinterest é uma rede social de compartilhamento de fotos. Assemelha-se a um quadro de 

inspirações, onde os usuários podem compartilhar e gerenciar imagens temáticas, como de jogos, de 

hobbies, de roupas, de perfumes, etc. Cada usuário pode compartilhar suas imagens e as de outros 

utilizadores e colocá-las em suas coleções ou quadros (boards), além de poder comentar e realizar 

outras ações disponibilizadas pelo site. Para que os usuários possam interagir de uma forma mais 

ampla com outras comunidades, o site é afiliado com o Twitter e Facebook. Com fácil layout e rápido 

crescimento, tornou-se um novo meio de compartilhamento de imagens na internet. Foi eleito um dos 

melhores websites de 2011 pela revista Time[2] . 

 

Google + - é uma rede social e serviço de identidade mantido pelo Google Inc.. O serviço foi lançado 

em 28 de junho de 2011, Apesar de registar um crescimento elevado nos Estados Unidos e na 

Europa, o Google+ ainda permanece indisponível na China. Em menos de um dia, o Google+ foi 

disponibilizado para iPhone se tornou o aplicativo gratuito mais popular na App Store. Uma pesquisa 

aponta que 13% dos adultos norte-americanos tornaram-se membros do Google+. 
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Stumbleupon - StumbleUpon funciona como um serviço de descoberta de sites e conteúdo ativado 

por uma barra de ferramentas instalado no navegador através da qual os usuários podem fazer 

avaliações positivas ou negativas dos sites visitados. O usuário tem opção de ver as páginas que 

amigos e outros usuários recomendaram 

 

WordPress - O WordPress é um sistema de gestão de conteúdo que lhe permite criar e manter, de 

maneira simples e robusta, todo o conteúdo de um site. Essa é uma das ferramentas mais famosas 

na criação de blogs disputando diretamente com o serviço do Google chamado Blogger. No entanto, 

o WordPress é adotado por aqueles que queiram um blog mais profissional e com maiores recursos 

diferenciais. 

 

Reddit - O Reddit é um site do tipo de publicações sociais no qual os usuários podem divulgar 

ligações para conteúdo na Web. Outros usuários podem então votar positivamente ou negativamente 

nas ligações divulgadas, fazendo com que apareçam de uma forma mais ou menos destacada na 

página inicial do Reddit. 

 

Digg - Digg é um site norte-americano que reúne links para notícias, podcasts e vídeos enviados 

pelos próprios usuários e avaliados por eles. Combina social bookmarks, blog e feed. 
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3.2. Principais Websites 

Dos principais promotores apresentados, destacam-se aqui os principais websites onde poderá fazer 

sentido o AASL ser promovido. 

A Place for Mom 

 

Excelente site para anunciar, é necessário tornar-se Partner tendo várias vantagens como criar um 

perfil de uma comunidade, fazer a sua gestão, receber relatórios exclusivos. 

 

Senior Living.org 

 

Anunciar neste site é gratuito basta para tal criar um perfil no website e seguir as recomendações do 

link: 
http://www.seniorliving.org/basics/advertising/

 

Senior Living Mag 

 

É dos websites com uma maior rede de comunicação (TV/vídeo/ rádio, revista, eventos, diretórios). 

Não disponibilizam informação direta como anunciar mas têm uma equipa de marketing disposta a 

perceber as necessidades do cliente, podem criar uma campanha de marketing específica/ pacote de 

publicidade com vários pacotes disponíveis. Para orçamento contactar: 1-877-479-4705 ext 101. 

 

http://www.seniorliving.org/basics/advertising/
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International Living 

 

Um dos websites mais bem cotados no mundo no sector sénior, dispõem de um MediaKit onde é 

possível escolher o tipo de publicidade que se pretende, anunciar nas revistas publicadas ou através 

do seu website e classificados. Consultar documento:  

https://www1.internationalliving.com/pdfs/Advertising/2015MediaKit.pdf
 

 

MundoMayor 

 

Um dos melhores websites em Espanha, para além de uma vasta rede de comunicação e motor de 

busca, as principais operadoras espanholas têm banners de publicidade neste website. Informações 

sobre publicidade não estão disponíveis online, apenas por contacto direto. 

LaresOnline 

 

Em Portugal, é um website dedicado à procura de lares e residências, como soluções de apoio 

domiciliário. Apresentam um pacote para empresas gratuito, onde basta criar um utilizador online 

mas também dipõe de soluções pagas mais sofisticadas quer na vertente de Lares quer na vertente 

de apoio domiciliário. Mais informações em: 
http://www.laresonline.pt/divulgar-lares-e-apoio-domiciliario-para-idosos

 

 

 

https://www1.internationalliving.com/pdfs/Advertising/2015MediaKit.pdf
http://www.laresonline.pt/divulgar-lares-e-apoio-domiciliario-para-idosos
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Portal do Avó 

 

Apresentam como principais vantagens: presença no primeiro portal de serviços para seniores a 

nível nacional, disponível 24h/dia, sete dias por semana, a um baixo custo, associa-se uma elevada 

eficácia, número sempre crescente de utilizadores, espaço de "encontro" entre anunciantes e 

público-alvo, com publicidade, informação e sugestões do portal. Para receber informações sobre 

como anunciar no Portal do Avô, solicite a nossa Proposta Comercial: 
geral@portaldoavo.com.pt

 

HousingCare 

 

Um dos melhores sites do mercado inglês para anunciar propriedades. Para anunciar imóveis para 

alugar os anúncios são gratuitos, para anunciar imóveis para venda a publicidade tem um custo:  

http://www.housingcare.org/advertise-housing-vacancies.aspx
 

 

Wohnen-im-Alter.de 

 

É um dos sítios da internet mais visitados pelos idosos na Alemanha com 400.000 visitantes e mais 

de um milhão de visualizações. Apresentam vários tipos de publicidade e estão dispostos a negociar 

vários tipos de cooperação e vantagens na divulgação através de banners de publicidade e vários 

tipo de anúncios. Contactar: Alexander Keller werbung@wohnen-im-alter.de Tel: +49 (721) 461392-

28. 

 

 

mailto:geral@portaldoavo.com.pt
http://www.housingcare.org/advertise-housing-vacancies.aspx
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3.3. Revistas 

 

 

ALFA Senior Living Executive Magazine 

Publicação bimensal da ALFA abrange as últimas notícias na vida 

assistida que visa melhorar a excelência operacional nos cuidados dos 

idosos. A edição digital permite que os leitores, através de cada página, 

acederem aos sites de web, compartilhar conteúdo com os colegas, e 

muito mais. Em alfapublications.org encontram-se edições atuais e 

arquivos da revista. 

 

 

The Pulse of AALNA 

 

Publicação que é lançada 4 vezes por ano nos EUA, uma em cada 

estação com artigos técnicos sobre enfermagem, entrevistas, noticias, 

eventos do sector. 

 

 

 

LeadingAge magazine 

LeadingAge é uma revista publicada on-line a cada dois meses pelo 

website LeadingAge, uma associação de 6.000 membros sem fins 

lucrativos. A revista LeadingAge fornece conteúdos inovadores, 

entrevistas, conselhos e dicas. 

 

 

 

Senior Living Magazine  

Senior Living é uma revista mensal distribuída para mais de 950 localidades 

em British Columbia, Canadá. Vancouver Island e Lower Mainland são 

comunidades que apresentam uma vasta população com mais de 50 anos 

de idade em todo o Canadá. A revista é distribuída por várias empresas e 

organizações sem fins lucrativos como parte do serviço de assinatura. 

 

http://www.seniorlivingmag.com/magazine
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International Living Magazine  

É uma revista mensal focada nos melhores locais para a reforma. Dá as 

melhores dicas, para opções de luxo ou para opções sem se despender 

muito dinheiro, das melhores cidades, residências, os países mais 

seguros, catividades, restauração. 

Compila esta informação por diretórios, livros, postcards,  

 

 

 

Forbes 

Forbes é uma revista de negócios e economia americana de publicação 

quinzenal. Propriedade de Forbes, Inc. a revista apresenta artigos e 

reportagens originais sobre finanças, indústria, investimento e 

marketing. Apesar de não ser seu foco principal, a Forbes também 

publica matérias relacionadas a tecnologia, comunicações, ciência e 

direito. Também é conhecida pelos seus rankings, principalmente das 

pessoas mais ricas dos Estados Unidos (conhecida como Forbes 400). 

Com sede na cidade de Nova Iorque, foi fundada em 1917. Tem 

dedicado vários artigos e colunas de opinião ao sector sénior. 

 

The Economist 

The Economist é uma publicação inglesa de notícias e assuntos 

internacionais de propriedade da The Economist Newspaper Ltd. editada 

na cidade de Londres, no Reino Unido. Em 2006, a circulação média 

semanal da revista foi de cerca de 1,5 milhões de exemplares, cerca de 

metade dos quais foram vendidos nos Estados Unidos. 

O público-alvo da revista são leitores altamente qualificados e tem uma 

audiência fiel de muitos executivos influentes e líderes políticos.  

Apresentam muito artigos e estudos sobre Senior Living, envelhecimento 

da população, rankings dos melhores sítios para reforma. 

 

Revista UDP 

Revista criada pela associação Espanhola UDP, é uma publicação trimestral 

que destaca o envelhecimento ativo no mundo e a integração na vida social. 

 

 

 

http://www.seniorlivingmag.com/magazine
http://www.mayoresudp.org/publicaciones/revista-udp/


 

PLANO DE PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

   

                                         
 54 

3.4. Eventos 

 

Leading Age Annual Meeting and EXPO in Boston, MA, November 1-4, 2015 

 

Este evento é dedicado aos associados da LeadingAge que terá lugar em Boston, MA, 01-04 

novembro de 2015, com mais de 190 sessões educacionais. Em 2014 participaram 450 oradores, 

que representaram mais de 300 organizações de todo o mundo, e mais de 500 expositores em 900 

stands. 

Patrocinios 2015: ADO Software Banking of America, BB&T Capital Markets, Cornell, Covington 

Senior Living LLC, Davis Harrison Dion, Matrixcare, HCS, ecosave, Merit Senior Living, Morrison 

Community Living, Perkins Eastman. RehabCAre e outros. 

 

PEAK Leadership Summit (LeadingAge) 

 

A Leadership Summit PEAK é o principal evento sem fins lucrativos para executivos na área do 

envelhecimento. Com um fórum politico onde são apresentadas ideias para o sector no capitólio, 

workshops educacionais, seminários, sessões de networking, visitas técnicas, gala, simpósios de 

casos de estudo, Round Tables de discussão. 

Patrocinios 2015: Direct Supply, AoN, AVC – Advance Voluntary Concepts, SODEXO, Ziegler, PS 

Lifestyle, Philips, Medline, LCS, Holleran, GREENBRIER, Greystone, HealthStream, Bluespire, 

GlynnDevins, HJ SIMS, Experience BKD, CliftonLarsonAllen e outros. 
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Senior Expo March 22, 2016 at Pearkes Recreation Centre in Victoria BC 

A Sénior Expo é um evento anual, organizado pela revista 

Senior Living, que todos os anos o evento conta com um 

tema diferente. Tem mais de 125 expositores e cerca de 

3000 participantes, que vão do público generalista a 

especialistas do sector. 

Patrocinios 2014: Retirement Concepts, Pharmasave 

Broadmead, Expedia CruiseShipCentres, Connect Hearing, 

Greater Victoria Eldercare Foundation, Saanich Parks & 

Recreation District of Saanich, Times Colonist and CFAX. 

55+ Lifestyle Show, Vancouver Exhibition, October 20, 2015 

 

Organizado pela revista Senior Living Magazzine, este ano realiza-se em 

Vancouver. Evento com workshops, seminários e exposição dedicada a 

todas as empresas e organizações que oferecem produtos ou serviços 

de qualidade para melhorar a vida das pessoas com idade superior a 55. 

 

 

 

 

ALFA Senior Living Executive Fórum 

A ALFA Senior Living Executive Fórum é uma reunião apenas por convite para 

os membros executivos da ALFA e do Conselho de administração. Este grupo 

de elite de executivos de nível sénior reúne-se anualmente para compartilhar 

as melhores práticas, avançar as prioridades do sector, e discutir questões 

críticas dos operadores de vida sénior. 

 

 

AHCA/NCAL’s Annual Convention 

& Expo 

 

É um evento de referência no sector 

com conferências, seminários e 

exposição onde se partilha as mais 

recentes ideias e tecnologias de saúde, serviços e soluções a fim de aumentar a qualidade e a 

eficiência e reduzir custos. 
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Premios NICO (Mundomayor) 

 

O website MundoMayor lançou uma iniciativa pioneira em Espanha para ajudar a dinamizar a vida 

das pessoas idosas tanto das que vivem em residências e centros de dia como as que vivem nas 

suas próprias casa. Os Prémios NICO do MundoMayor TV são um concurso nacional de vídeos de 

idosos. O concurso termina com uma Gala de Entrega de Prémios, que se celebra em Madrid, no 

mês de Novembro. 

 

Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (CEOMA) 

 

O Congresso da CEOMA é um evento de destaque que decorre na região de Albacete, onde são 

retiradas algumas conclusões e princípios sobre os seniores. Este evento conta geralmente com a 

presença do Rei de Espanha, e é organizado pela associação CEOMA em parceria com Diputación 

de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, 

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, Fundación ONCE, Obra Social 

Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid. 

Conjuntamente com o Congresso decorreu nas mesmas instalações a Feira ‘Mayores en Acción’. Um 

fórum que reúne o público sénior em geral mas também empresas e instituições do sector. Em 2015 

o evento contou com a presença de 5.000 pessoas ao longo dos três dias. 
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6. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA E CALENDARIZAÇÃO 

DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO 
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Após a comunicação diferenciada por segmento, em cada um dos mercados alvo, endereçada aos 

diversos públicos-alvo, cabe neste ponto definir os canais de distribuição da Oferta. Isto é, que 

canais de distribuição deverão ser promovidos para colocar em venda a Oferta Integrada referente 

ao AASL. 

O produto Economia Social do Alto Alentejo, atualmente não é transacionável, ou seja, cinge-se a um 

público regional e não tem concorrência externa. Isto é, é um produto que serve a população local, 

que se posiciona como um braço da Segurança Nacional, pretendendo dar resposta às necessidades 

dos cidadãos residentes, na sua maioria no Distrito de Portalegre. 

Estas entidades são na sua esmagadora maioria do 3º setor, que têm como mercado alvo a 

população local, vendem serviços para a vida sénior que configuram num produto não 

transacionável, dependendo do estabelecimento de acordos firmados pela Segurança Social. 

Por sua vez, a Segurança Social, tende a adequar o número de acordos às tendências demográficas 

da região, que nas últimas décadas mantém uma tendência decrescente continua. 

Por outras palavras, no atual modelo do setor da Vida Sénior no Alto Alentejo, quem define a procura 

é indiretamente a Segurança Social, com base na demografia e economia local. 

Este modelo, de importância fundamental para a sociedade e economia locais, apresenta no entanto 

graves falhas de sustentabilidade económico-financeiras, que restringirão no médio prazo a oferta às 

populações seniores a quem se dirigem. 

O conceito Alto Alentejo Senior Living introduzirá uma Oferta Integrada em várias dimensões da Vida 

Sénior, complementada pelo Turismo e Saúde, que configuram um produto inovador e 

transacionável. 

Dada a vocação exportadora do conceito AASL, isto é, atrair população sénior de classe média e 

média alta de mercados como os EUA e Europa, o modelo futuro do setor de Vida Sénior para o Alto 

Alentejo, terá de ter canais próprios de venda dos seus produtos. 

A distribuição da Oferta AASL terá que contar com canais de distribuição especializados e ligação 

aos mercados alvo. 

Para tal, identificamos aqui 5 canais de distribuição: 

 Agentes imobiliários, com presença internacional; 

 Operadores turísticos; 

 Seguradoras; 

 Aconselhamento Sénior; 

 Venda Direta 
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Figura 7– Canais de Distribuição da Oferta AASL 

 

IMOBILIÁRIAS PROMOTORAS DA OFERTA AASL – As imobiliárias promotoras do projeto AASL 

encontram-se numa posição privilegiada, para colocar no mercado a oferta de habitação, quer a 

institucionais (grossistas/investidores) quer ao cliente final, nos diversos mercados alvo. 

OPERADORES TURISTICOS – Os operadores turísticos especializados, enquanto grossistas da 

oferta de turismo sénior (incluindo Vida Sénior no segmento Independent Living) são agentes 

privilegiados para disponibilizar uma oferta com pacotes onde incluam o AASL. Desta forma, estes 

agentes poderão disseminar pelos mercados-alvo uma oferta do AASL, que trará de forma 

organizada procura ao Alto Alentejo. 

SEGURADORAS – As Seguradoras especializadas em Vida Sénior e Saúde, são um instrumento de 

distribuição da Oferta de Saúde e Turismo de Saúde, enquanto distribuidores dos seus segurados de 

uma oferta especializada que inclua o AASL. Como por exemplo, um centro neurológico e de 

rejuvenescimento que trate a problemática da regeneração da população sénior e seja acreditada 

junto destas seguradoras. 

ACONSELHAMENTO SENIOR - O Aconselhamento Sénior é uma atividade desenvolvida por 

entidades de Marketing e Comercialização especializada na Vida Sénior.  

Esta atividade promove o aconselhamento aos Seniores em diversos mercados, em que é mostrada 

as opções de oferta com base nas necessidades da procura. 

É precisamente essa a estratégia comercial, introduzir a oferta integrada do AASL no portfolio dessas 

entidades que operam em aconselhamento de vida sénior nos diversos mercados alvo. 

VENDA DIRETA – Os canais de Venda Direta devem ser incluídos da forma mais eficaz e eficiente 

para chegar a todos os mercados alvo. 

Os canais digitais e de cal-centre são os mais eficientes chegando de forma rápida. A existência de 

lojas em sítios estratégicos nos mercados alvo configuram oportunidades que poderão se 

desenvolver à medida do desenvolvimento da Oferta Integrada. 

Naturalmente que cabe aos promotores privados que desenvolverem a oferta AASL implementarem 

estes canais de distribuição. 
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7. IDENTIFICAÇÃO DE PARCEIROS ESTRATÉGICOS PARA A 

PROMOÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO 

SENIOR LIVING A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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Definida a Missão da Promoção AASL e os Objetivos estratégicos a alcançar, são neste ponto 

identificados potenciais parceiros chave para a prossecução dos objetivos nos mercados alvo. 

Importa poi perceber o tipo de parceiros estratégicos aqui definidos: 

1. Parceiros para a constituição do ECAASL que conjuntamente com os representantes da 

região terão continuadamente de promover o AASL nos diversos mercados alvo, a nível 

institucional e público em geral. 

2. Parceiros para a promoção da oferta AASL junto dos mercados alvo, quer em estratégia 

push, quer em pull. 

A identificação destes parceiros surge de uma fundamentada2 avaliação da competência e perfil das 

entidades referenciadas, que poderão alavancar a promoção do AASL. 

 

7.1 Parceiros para a criação do ECAASL 

Em termos metodológicos, este ponto identifica os principais players/entidades com atividade na Vida 

Sénior, quer do 2º, quer do 3º setor, com competências na área de Marketing e comercialização e a 

nível internacional. 

Para promover o AASL a nível nacional e internacional, é fundamental que a estrutura de 

coordenação da promoção e implementação do AASL seja constituída cor entidades cuja missão 

seja em primeiro lugar desenvolver o Alto Alentejo e sejam especializadas na Vida Sénior, Turismo 

ou Saúde. 

Dado o âmbito geográfico dos mercados Alvo, nomeadamente EUA, Reino Unido, Alemanha, 

França, Holanda Espanha e Portugal, devem as entidades parceiras ter capacidade de trabalhar a 

promoção nesses mercados, interagindo com as diversas entidades da cadeia de valor do setor, 

nomeadamente, Associações profissionais, Investidores, Operadores, Serviços complementares e 

I&D. 

 

dentificamos assim, 5 entidades com interesse direto no desenvolvimento do Alto Alentejo: 

 CIMAA, em representação dos 15 municípios que compõem o Distrito de Portalegre; 

 Turismo do Alentejo, ERT / ARPTA – Agencia Regional da Promoção Turística do 

Alentejo 

 Segurança Nacional (CDSSP), enquanto entidade cliente da Vida Sénior no Alto Alentejo 

 ULSNA, EPE - Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 

 IPP – Instituto Politécnico de Portalegre 

 

                                                      

2 Análise efetuada com base em Entrevistas in-depth efetuadas pela equipa de projeto, em Setembro e 
Outubro de 2014, e na Prática HQN HealthCare onde detém um profundo e atualizado conhecimento da 
indústria 
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Estas entidades têm interesse comum no desenvolvimento do Alto Alentejo, sendo que detêm 

competências e responsabilidades complementares nas áreas relevantes da cadeia de valor da Vida 

Sénior, Turismo e Saúde. 

Estas entidades têm competências e atividade no âmbito regional (à exceção da ARPTA que é a 

entidade responsável pela promoção turística do Alentejo em todos os mercados externos), pelo que 

devem constituir os acionistas fundadores do ECAASL. 

 

Figura 8 – Entidades principais na dinâmica de promoção do AASL 

 

Numa 2ª etapa, devem ser consideradas as entidades/empresas da Vida Sénior, Turismo ou Saúde 

(2º e 3º setor) com perfil e vontade de ajudar à implementação do AASL.  

São estas entidades/empresas os principais interessados, a quem cabe em primeira mão o 

desenvolvimento da proposta de valor AASL e liderarem a estratégia de internacionalização e de 

promoção da Vida Sénior, complementada pelo turismo e saúde. 

Assim, devem integrar no ECAASL, as entidades/empresas e associações profissionais que os 

representam: 

 Entidades de Vida Sénior, Turismo e Saúde Alto Alentejo (3º Setor) 

 Empresas de Vida Sénior, Turismo e Saúde em Portugal (2º Setor); 

 Associações profissionais Vida Sénior Turismo e Saúde em Portugal (2º Setor) 

 Associações Vida Sénior Turismo e Saúde em Portugal (3º Setor) 

Estas entidades profissionais, após evidenciarem capacidade e interesse devem poder integrar o 

ECAASL para estarem na primeira linha na angariação de parcerias nos mercados alvo (EUA e 

Europa). 

Numa 3ª etapa, e após a consolidação do ECAASL enquanto estrutura de missão, é fundamental, 

angariar como parceiro a AICEP Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio Externo 

de Portugal), que tem nas suas atribuições promover a internacionalização das empresas 

portuguesas e apoiar a sua atividade exportadora, captar investimento estruturante e promover a 

imagem de Portugal com iniciativas criadoras de valor para o nosso país. 
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Desta forma, o AICEP deve ser o parceiro de referência do ECAASL para apoiar na promoção do 

AASL junto dos mercados alvo, podendo apoiar com as estruturas e contactos locais de que dispõe. 

Adicionalmente, e enquanto entidades de representação máxima a nível nacional, devem ser 

parceiros institucionais, a Segurança Social e o Turismo de Portugal. 

 

7.2 Parceiros para a promoção nos mercados alvo 

Para a promoção da oferta AASL junto dos mercados alvo, deve o ECAASL e os parceiros de 

referência promover a oferta AASL junto de players na área do marketing e comercialização da vida 

sénior nos mercados alvo. 

Há dois veículos prioritários na identificação de parceiros para a promoção do AASL, 

nomeadamente: 

 Marketing e Comercialização 

 Associações Profissionais de Vida Sénior e Feiras profissionais do Setor 

 

7.2.1. Marketing e Comercialização 

O Marketing e Comercialização com especialização na Vida Sénior é uma atividade muito valorizada 

nos mercados mais sofisticados, nomeadamente nos EUA. Esta atividade é muito importante no 

desenvolvimento do setor, quer na angariação de nova procura, mas também na estruturação da 

Oferta e sofisticação da mesma.  

Em mercados como os EUA, o canal privilegiado para procura de comunidades seniores e serviços 

passa prioritariamente por empresas de Marketing, que os ajudam a identificar a melhor oferta mais 

adequada às suas necessidades. 

É pois fundamental que o Alto Alentejo Senior Living tenha parceiros internacionais (com 

operações nos mercados alvos) na área do Marketing e comercialização que possam apresentar, 

divulgar e comunicar de forma bem estruturada o conceito e Oferta da AASL. 

Em baixo, elencamos empresas profissionais best-in-class na prestação de serviços de Marketing e 

Comercialização da Oferta Vida Sénior ao cliente final, em mercados alvo. 
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Figura 9– Potenciais parceiros especialistas de Marketing e Comercialização da Vida Sénior 

 

Estas entidades/empresas atuam em quase todos os mercados alvo, sendo uma atividade inovadora, 

e ainda pouco desenvolvido muito dos mercados, sendo no entanto importante que mesmo em 

Portugal, esta atividade se desenvolva como forma de estruturação e compreensão da oferta. 

 

 

Figura 10– Âmbito geográfico dos potenciais parceiros de Marketing e Comercialização da Vida Sénior. 
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Entidade: SeniorAdvisor 

Website: www.senioradvisor.com 

Tipo: Marketing e Comercialização 

Área de Atuação: A SeniorAdvisor.com é um portal, criado em 2013, onde os seniores encontram 

todo o apoio no aconselhamento da oferta mais adequada às suas necessidades. Para além da 

informação estruturada no Portal, também existe um numero de telefone, onde os interessados 

podem falar com um assistente que os ajuda de forma personalizada. É um dos principais websites 

que avalia os prestadores de serviços na área sénior com base na opinião dos consumidores. È uma 

boa opção para ajudar na tomada de decisão quanto ao encaminhamento do idoso, apresentando 

comentários de confiança, conselhos de moradores locais e familiares para a área de Assited Living, 

Alzheimer´s Care, Nursing Homes, In-Home care. 

Para além da comercialização, esta empresa desenvolve todos os anos um programa de Marketing 

baseado na avaliação das melhores comunidades seniores, vistas pelo seu publico, 

Este é um dos parceiros estratégicos fundamentais para ajudar a publicitar e comercializar e a 

estruturar a oferta e Vida Sénior do AASL, nomeadamente junto dos mercados Alvo internacionais. 

 

 

 

Entidade: A Place for Mom 

Website: www.aplaceformom.com 

Tipo de Promotor: Marketing e Comercialização 

Área de Atuação: Aplaceformom.com foi fundada há 15 anos para ajudar as famílias a navegar 

pelas opções de oferta de equipamentos e serviços da vida sénior. Desde então, este portal cresceu 

e tornou-se uma referência para idosos nos EUA e Canadá na área de Vida Independente, Vida 

Assistida e Unidades de Memória. 

Esta oferta distingue-se pelo conhecimento perfundo e especializado da vida sénior, personalização, 

conhecimento dos locais, defensores da qualidade, eficiência (poupança de tempo) e escrutínio de 

qualidade das diversas comunidades seniores. 

Este parceiro é muito interessante por quanto domina os EUA e é uma referência a nível mundial no 

marketing e comercialização da Vida Sénior. 
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Entidade: SeniorHelp 

Website: www.seniorhelp.org 

Tipo: Marketing e Comercialização 

Área de Atuação: A SeniorHelp.org é uma entidade dedicada à prestação de informação sobre os 

equipamentos e serviços de vida sénior prestados no território dos EUA. 

É o exemplo de uma boa prática, garantindo apenas comunidades seniores seguras e legais, 

escolhidas criteriosamente. 

Na linha das entidades deste setor, dispõe também de um call centre de atendimento especializado, 

livre de encargos e compromissos para os seniores que dele necessitem. 

É pois um parceiro interessante para o AASL. 

 

 

Entidade: SeniorLiving.Org 

Website: www.seniorliving.org 

Tipo: Marketing 

Área de Atuação: O SeniorLiving.Org. tem como missão ajudar a educar os idosos e prestadores de 

serviços sobre a vida sénior. 

Apoia também os idosos na procura de cuidados nas áreas de Senior Living, Independent Living, 

Assisted Living, Nursing Homes, Memory Care e Home Care. 

Atuando com foco no território americano, esta entidade, é importante enquanto potencial parceiro de 

Marketing e comercialização de Vida Sénior neste mercado Alvo para o AASL. 

 

 

 

Entidade: Lares Online 

Website: www.laresonline.pt/ 

Tipo de Promotor: Marketing 

Área de Atuação: O Lares Online é um diretório de informação sobre lares e apoio domiciliário para 

idosos. A sua missão é ajudar as pessoas a encontrar a resposta mais adequada à sua situação, 



 

PLANO DE PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

                                         
 70 

oferecendo a garantia de que as instituições incluídas no portal cumprem os requisitos mínimos 

legalmente exigidos para o exercício da sua atividade. 

À semelhança dos seus homólogos nos EUA este portal introduz a oferta atual no mercado nacional, 

e por isso poderá divulgar e promover a oferta AASL. 

 

 

Entidade: Ases Mayor 

Website: www.asesmayor.es 

Tipo de Promotor: Marketing e Apoio ao cliente  

Área de Atuação: Presta um serviço de aconselhamento, informação e apoio gratuitamente, nas 

seguintes temáticas: Residências e centros de dia apoio ao domicílio e teleassistência, subsídios de 

reforma e invalidez, seguros, assessoria e trâmites da lei da dependência. 

Com foco em Espanha, esta empresa é sem dúvida um dos potenciais parceiros espanhóis nesta 

área. 

 

 

 

Entidade: Portal do Avô 

Website: www.portaldoavo.com.pt 

Tipo de Promotor: Marketing 

Área de Atuação: Este projeto criou um Diretório de Serviços para seniores, a nível nacional 

(Continente e Ilhas), numa plataforma on-line, que constitui uma poderosa ferramenta de divulgação 

e pesquisa de informação abrangendo um variado leque de áreas temáticas. 

Proporciona uma fonte de informação alargada, útil e selecionada aos utilizadores, promovendo uma 

maior visibilidade dos anunciantes junto do público-alvo selecionado. 
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Entidade: Medipages 

Website: http://www.medipages.org/ 

Tipo de Promotor: Marketing 

Área de Atuação: A Medipages lista mais de 25.000 instituições ligadas ao mundo médico e social 

(instalações de alojamento, hospitais, serviços de teleassistência), e fornece uma série de serviços 

essenciais (serviços jurídicos e financeiros, apoio do cuidador, home care) em França, na Bélgica e 

em Espanha. 

Esta entidade, para além do domínio do marketing especializado na vida sénior, está presente em 

vários mercados, o que lhe confere uma especial vocação para potencial parceiro do AASL. 

 

 

Entidade: maisons-de-retraite 

Website: http://www.maisons-de-retraite.fr/ 

Tipo de Promotor: Marketing 

Área de Atuação: Portal de Marketing de residências públicas e privadas para idosos dependentes, 

com alzheimer ou deficiências, para estadias de longa duração em França. Divulga outros artigos do 

sector relacionados com a área da saúde, questões financeiras, direitos dos idosos. 

 

 

Entidade: MundoMayor C&S 

Website: www.mundomayor.com 

Tipo: Marketing 

Área de Atuação: Fundado em 2000, o Portal que disponibiliza conteúdos sobre a vida sénior, com 

canal tv, eventos, centro de pesquisa, chat de conversação, blog, serviços de informação sobre 

aspetos jurídicos, fiscais e hipoteca inversa (equity release).  

Oferece também aconselhamento na procura das melhores opções de residências, teleassistência, 

centros de dia, ajuda ao domicílio, outros serviços. 

Com âmbito espanhol, é um possível interessado em desenvolver a proposta de valor AASL e 

alargar o seu âmbito a nível internacional. 
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Entidade: International Living 

Website: www.internationalliving.com/ 

Tipo de Promotor: Marketing 

Área de Atuação: A International Living tem como missão identificar os melhores locais para passar 

a reforma, tendo em conta a qualidade e o preço. Este é uma das entidade de referência, elencando 

um conjunto de critérios em várias dimensões, desde a qualidade ambiental e clima, passando pelos 

equipamentos e infraestruturas até aos serviços médicos e nível de vida. 

É fundamental o AASL dar-se a conhecer a esta entidade, para que possa promovê-la junto dos 

mercados alvo. 

 

 

 

 

 

Entidade: Retirement Living Information Center, Inc. 

Website: 
www.retirementliving.com/

  

Tipo: Marketing 

Área de Atuação: RetirementLiving.com é operado pela the Retirement Living Information Center, e 

tem como objetivo de ajudar as pessoas no planeamento e na tomada de decisões sobre a sua 

reforma no território dos EUA. A informação oferecida permite avaliar sobre a necessidade se o idoso 

deve ou não procurar uma residência, e encontrar a localização, estilo de vida e habitação certa. 

O portal fornece acesso a uma variedade de recursos incluindo relatórios sobre locais para se 

reformar, informações fiscais em cada estado. 

Para além deste serviços, endereça por estado os principais operadores e acessos on-line para os 

contactar. 

Embora com foco apenas no território dos EUA, é um portal muito estruturado que pode ajudar o 

AASL e estruturar a sua oferta e criar notoriedade nos mercados alvo. 

 

 

http://www.retirementliving.com/
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7.2.2. • Associações Profissionais de Vida Sénior e Feiras profissionais do Setor 

As associações profissionais do setor de Vida Sénior são muito importantes em termos de promoção 

e Marketing do AASL. O seu papel é o de colocar no radar internacional o AASL, ao mesmo tempo 

que proporciona uma enorme rede global de players internacionais e locais em toda a cadeia de 

Valor.  

Por outro lado, acresce a importante e fortíssima complementaridade que as Feiras internacionais 

disponibilizam um canal perfeito de promoção e comercialização da proposta de Valor AASL. 

A JCI (Joint Comission International) desempenhará um papel fundamental na certificação dos 

equipamentos de saúde e Vida Sénior do AASL. Tal credibilizará a nível internacional a oferta de 

equipamentos e serviços do AASL junto dos diversos mercados alvo internacionais. 

No Turismo de Saúde, as diversas associações do setor serão muito importantes para credibilizar e 

promover o turismo de saúde no AASL. 

Apresenta-se aqui um conjunto de entidades potenciais parceiros: 

 

 

Figura xxx – Potenciais parceiros Associações e Feiras profissionais 
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Figura xxx – Âmbito geográfico dos potenciais Associações e Feiras Profissionais. 

 

 

 

Entidade: ALFA - Assisted Living Federation of America  

Website: www.alfa.org 

Tipo de Promotor: Associação 

Área de Atuação: A ALFA é a maior associação Americana, e internacional, dedicada à Vida Sénior. 

A ALFA promove negócios de excelência através da educação, investigação, publicações, 

networking profissional e lobby junto do legislador americano. É a grande associação a nível 

internacional, que procura juntar os maiores players internacionais em todas as atividades da cadeia 

de Valor. 

A ALFA é pois um potencial parceiro que muito acrescentaria ao AASL, alavancando a dimensão 

promocional e profissional, potenciando uma vasta rede internacional dos maiores players globais no 

setor. A ALFA é um veículo fundamental, para dar a conhecer o Setor de Vida Sénior americano aos 

operadores Portugueses e criar acesso a este mercado alvo. 
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Entidade: JCI – Joint Commission International 

Website: http://www.jointcommissioninternational.org/ 

Tipo de Promotor: Associação 

 

Áreas de Atuação: A JCI é uma entidade de certificação dos operadores na área da saúde e vida 

sénior. 

A acreditação JCI é considerada como o standard de referência internacional para a certificação de 

equipamentos e serviços na área da saúde. 

Para o AASL ter uma dimensão internacional, nomeadamente poder ter notoriedade em termos de 

qualidade e segurança junto dos mercados alvo, é incontornável que os seus equipamentos e 

serviços mais sejam acreditados pela JCI. 

 

 

 

Entidade: MTA – Medical Tourism association 

Website: http://www.medicaltourismassociation.com/ 

Tipo de Promotor: Associação 

Áreas de Atuação: A MTA (Medical Tourism Association) é uma associação sem fins lucrativos com 

vista a promover e orientar os pacientes nas opções do turismo de saúde a nível internacional. 

A MTA trabalha com as entidades que prestam serviços de saúde, pacientes internacionais e 

iniciativas de saúde. 

Os seus membros são hospitais, prestadores de serviços de saúde, facilitadores de viagens médicas, 

companhias de seguros, e outras companhias afiliadas com o objetivo de promover a mais elevada 

qualidade na saúde aos pacientes, num ambiente global. 

Os seus principais objetivos são promover a transparência na qualidade e preço, comunicação e 

educação. 

O AASL beneficiará muito se se associar a esta associação, com o objetivo de promover, no futuro, o 

turismo de saúde. 
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Entidade: MTT – Medical Travel Today 

Website: http://medicaltraveltoday.com  

Tipo de Promotor: Associação 

Áreas de Atuação: A MTT é uma publicação (grátis) sobre o turismo de saúde, escrito por 

especialistas da indústria do turismo de saúde, informa os seus leitores sobre os acontecimentos da 

indústria, nomeadamente ao nível das tendências, negócios, competição, avanços médicos e temas 

legais. 

Como publicação internacional, o AASL terá todo o interesse em se associar para aumentar a sua 

notoriedade no turismo de saúde no futuro. 

 

Entidade: Senior Housing News 

Website: www.seniorhousingnews.com 

Tipo: Marketing 

Área de Atuação: A SHN é a principal fonte de notícias e informação que cobre o setor de habitação 

sénior. Com um alcance nacional de mais de 30.000 profissionais, que inclui os operadores seniores 

habitação, instituições bancárias, fundos de investimento imobiliário, private equity e prestadores de 

serviços para a indústria sénior. 

 

 

Entidade: Tui Group 

Website: www.tuitravelerplc.com 

Tipo: Operador Turístico 

Área de Atuação:.. O TUI Group é o número um em volume de negócios de turismo do mundo. O 

amplo portefólio de negócios e segmentos inclui operadores turísticos, 1.800 agências de viagens, 

principais portais on-line, seis companhias aéreas de mais de 130 aviões, mais de 300 hotéis com 

210.000 camas, 13 navios de cruzeiro e inúmeras agências de entrada em tudo os principais 

destinos de férias ao redor do globo.  

No segmento operadores turísticos, a Tui detém em vários mercados domésticos, como a Alemanha, 

Reino Unido, Áustria Polónia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, França, Bélgica, 

Holanda, Rússia e Ucrânia. 

Esta presença global confere à Tui um estatuto privilegiado, para no futuro, poder ajudar o Alto 

Alentejo a implementar a sua proposta de valor junto dos públicos-alvo. 
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Entidade: ITB 

Website: http://www.itb-berlin.de/en/  

Tipo: Feira Profissional 

Área de Atuação:. A ITB, a maior Feira profissional de viagens do mundo realiza-se todos os anos 

em Berlim. 

Congregando a presença de 185 países dos 5 continentes, esta feira é o Palco internacional perfeito 

para dar a conhecer o AASL, quer numa perspetiva de turismo sénior, quer de saúde. 

É pois um canal fundamental para o AASL comunicar aos seus stakeholders. 

 

 

 

 

Entidade: WTM 

Website: http://www.wtmlondon.com 

Tipo: Feira Profissional 

Área de Atuação:. A World Travel Market é uma Feira profissional de viagens de referência no 

Mundo. Realiza-se todos os anos em Londres. 

Esta feira congrega 50000 profissionais da indústria de viagens e turismo de todo o mundo. 

É mais uma oportunidade para o AASL estar presente num palco global e poder apresentar o seu 

produto e fazer networking. 

 

 

 

http://www.worldtravelmart.co.uk/
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Entidade: BTL 

Website: 
http://www.btl.fil.pt

 

Tipo: Feira Profissional 

Área de Atuação:. A BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, é uma feira nacional para o turismo. 

Não sendo um feira internacional, é no entanto um palco importante para apresentar o conceito 

AASL ao público-alvo nacional e poder criar networking com profissionais nacionais. 

 

 

Entidade: Alentejo, ERT 

Website: http://www.visitalentejo.pt 

Tipo: Entidade Oficial de promoção do Turismo no Alentejo 

Área de Atuação:. A entidade Alentejo, ERT, é a entidade publica encarregue de promover o 

turismo do Alentejo em Portugal e no estrangeiro. Pela complementaridade amplamente descrita 

anteriormente, o Turismo, quer o Senior quer o de Saúde, é uma atividade fortemente complementar 

e aceleradora da Vida Sénior e Vice-versa. 

Neste contexto, o Alentejo ERT deve ser um parceiro de referência para promover o AASL. 

 

 

 

Entidade: União das Misericórdias Portuguesas 

Website: http://www.ump.pt 

Tipo: Associação 

Área de Atuação:. A UMP é uma associação que congrega todas as Misericórdias Portuguesas. 

Sendo que a atual atividade da oferta da Vida Sénior no Alto Alentejo é constituída maioritariamente 

pelas entidades do 3º setor, onde se incluem as misericórdias da região. Constitui por isso um 

imperativo que a UMP se associe à proposta de valor AASL, e enquanto representante dos principais 

operadores de vida sénior participem ativamente na sua implementação. 

http://www.btl.fil.pt/
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Entidade: CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 

Website: http://www.cnis.pt 

Tipo: Associação 

Área de Atuação:. A CNIS é uma associação que congrega todas as IPSS. Tal como as 

misericórdias, as IPSS constituem maioritariamente a oferta de Vida Sénior da Região. É da mesma 

forma fundamental que o CNIS se associe à proposta de valor AASL e os principais operadores de 

vida sénior participem ativamente na sua implementação. 
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Conforme anteriormente identificado, estima-se um investimento em promoção do AASL em cerca de 

18 M€, acumulado a 2030. 

 

 

Figura 11– Distribuição orçamental por categoria e mercados Alvo 

 

Este valor implica várias componentes essenciais para a promoção do AASL até 2030: 

Coordenação – envolve o relacionamento institucional de coordenação das diversas áreas da 

promoção e de relações públicas com os diversas entidades e players alvo dos AASL e publico nos 

diversos mercados Alvo, nomeadamente: 

 EUA; 

 Reino Unido; 

 Alemanha 

 França 

 Holanda 

 Espanha e Portugal 

 

 

MATERIAIS DE PROMOÇÃO – Envolve a materialização dos conceitos AASL em objetos físicos e 

digitais 3D, que tangibilizem a proposta de valor e que possam ser comunicadas mais facilmente aos 

potenciais interessados, quer players, quer público-alvo. 
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Estes materiais incluem a comunicação e imagem institucional inicial, com a criação de um portal 

institucional, com a comunicação digital, maquetes, brochuras institucionais, cartões e outros... 

RELAÇÕES PUBLICAS – Esta rubrica ocupa-se da promoção, juntos das diversas entidades 

institucionais, players (2º e 3º setor) da vida sénior, saúde, turismo, associações e outros, 

promovendo a notoriedade do AASL e a construção de um cluster internacional. 

Esta rubrica está dividida por país, onde a ECAASL está encarregada por promover a notoriedade do 

AASL junto das entidades institucionais e profissionais e comunidades de portugueses. 

MEDIA TRADICIONAIS – Esta rubrica ocupa-se da promoção nos meios de comunicação 

tradicionais, Jornais, Revistas e spots promocionais vídeo e áudio. 

MEDIA DIGITAL – Os media digitais ocupam-se da promoção junto do publico alvo nos diversos 

países através de redes sociais, internet, blogs, ... 

 

Se agregarmos estas componentes, conseguimos identificar que as relações públicas representam 

35,2% dos esforço de comunicação, sendo que o público-alvo ocupam 51,5% em média tradicional 

(jornais, revistas e vídeo) e os media digital 13,4% 

 

 

Figura 12– Distribuição do orçamento por canal de promoção 

Que se encontra em detalhado nas páginas seguintes: 
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Publico Alvo / Objeto Atividade Produtos Custo Estimado (euros) 

COORDENAÇÃO   5.130.000 

 

Coordenar as diversas áreas da promoção e de relações 

públicas quer com entidades e players alvo do AASL, quer 

com o público-alvo nos diferentes mercados. 

 
1.350.000 

 

 EUA  990.000 

 Reino Unido  540.000 

 França  450.000 

 Alemanha  450.000 

 Holanda  450.000 

 Espanha  450.000 

 Portugal  450.000 
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MATERIAIS DE PROMOÇÃO   170.000 

 Desenvolvimento da Imagem Logotipo e Estacionário 10.000 

 Registo da marca AASL Marca Registada UE e EUA 15.000 

 Criação de Portal AASL Portal Institucional AASL 10.000 

 “Renderização” do conceito AASL e animação Renderização do conceito AASL e animação 100.000 

 Maquetização Maquete da projeção de massas física e digital 3D 25.000 

 Vídeo Vídeo do AASL comentado, em Português, Inglês, 

Francês, Alemão, Espanhol 

50.000 

 Áudio  25.000 

 Desenvolvimento Brochuras institucionais Brochuras Institucionais 25.000 

 Conteúdo   

 Design   

 Material   

 Outro material de comunicação Cartões, brindes, ... 10.000 

 Conteúdo   

 Design   

 Material   
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PORTUGAL   26.250 

 Entidades Institucionais do Alto Alentejo 

(Vida Sénior, Turismo, Saúde, Segurança 

Social); 

 Associações Profissionais dos setores de 

Vida Sénior, Turismo e Saúde no âmbito 

regional do Alto Alentejo 

 Entidades profissionais Privadas (2º e 3º 

setor) com atividade na Vida Sénior, 

Turismo e Saúde, com atividade no Alto 

Alentejo 

Apresentação institucional do AASL aos diversos públicos-

alvo. 

Encontros bilaterais para explicar o conceito aos diversos 

stakeholders. 

Agendamento do evento 1.000 

  Distribuição de convites e marcações. 1.000 

  Preparação do espaço e serviços de Hospedeiras de 

eventos e acolhimento 

500 

  Aluguer de espaço 500 

  Catering/coffee break 500 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos    4.500 
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 Associações nacionais profissionais de 

referência na Vida Sénior (2º setor) 

 Players nacionais com atividade na Vida 

Sénior 

Apresentação da proposta de valor AASL a associações 

profissionais de referência na Vida Sénior em Portugal 

Encontros bilaterais para explicar o conceito aos diversos 

player interessados 

Agendamento do evento 1.000 

  Distribuição de convites e marcações. 1.000 

  Preparação do espaço e serviços de Hospedeiras de 

eventos e acolhimento 

500 

  Aluguer de espaço 500 

  Catering /cofe break 500 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos    4.500 

 Associações nacionais profissionais de 

referência no Turismo (2º setor) 

 Players nacionais com atividade no 

Turismo 

Apresentação da proposta de valor AASL a associações 

profissionais de referência de Turismo em Portugal 

Encontros bilaterais para explicar o conceito aos diversos 

players interessados 

Agendamento do evento 1.000 

  Distribuição de convites e marcações. 1.000 

  Preparação do espaço e serviços de Hospedeiras de 

eventos e acolhimento 

500 

  Aluguer de espaço 500 

  Catering/coffee break 500 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos    4.500 
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 Associações nacionais profissionais de 

referência na Saúde (2º setor) 

 Players nacionais com atividade na Saúde 

Apresentação da proposta de valor AASL a associações 

profissionais de referência de na Saúde em Portugal 

Encontros bilaterais para explicar o conceito aos diversos 

players interessados 

Agendamento do evento 1.000 

  Distribuição de convites e marcações. 1.000 

  Preparação do espaço e serviços de Hospedeiras de 

eventos e acolhimento 

500 

  Aluguer de espaço 500 

  Catering/coffe break 500 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos    4.500 

 Associações profissionais do 3º Setor 

 

Apresentação do AASL a associações profissionais do 3º 

setor de âmbito Nacional 

Agendamento do evento 1.000 

  Distribuição de convites e marcações. 1.000 

  Preparação do espaço e serviços de Hospedeiras de 

eventos e acolhimento 

500 

  Aluguer de espaço 500 

  Catering/coffe break 500 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos   4.500 
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 Instituto da Segurança Nacional Apresentar a proposta de valor AASL à SS; Preparação de Apresentações 1.000 

  Elaboração dos convites 0 

  Agendamento da reunião 0 

  Distribuição de material promocional 250 

Total Eventos   1.250 

 Turismo de Portugal Apresentar o AASL ao Turismo de Portugal Preparação de Apresentações 1.000 

  Elaboração dos convites 0 

  Agendamento da reunião 0 

  Distribuição de material promocional 250 

Total Eventos   1.250 

 AICEP - Tutela e Direção do Aicep em 

Portugal e delegações do AICEP nos 

EUA, Reino Unido, Alemanha, França, 

Holanda e Espanha 

Apresentação do AASL ao AICEP, e respetivas 

delegações nos EUA e Europa 

Preparação de Apresentações 1.000 

  Elaboração dos convites 0 

  Agendamento da reunião 0 

  Distribuição de material promocional 250 

Total Eventos   1.250 
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EUA   144.000 

 Associação profissional de referência nos 

EUA (ALFA) 

Apresentação do AASL às associações profissionais de 

Vida Sénior nos EUA 

Relações públicas com a direção das empresas de Vida 

Sénior que compões a ALFA 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 

 Promotores imobiliários Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 
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 Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 

 Operadores de Vida Sénior Apresentação do AASL aos Investidores (REIT) nos EUA 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 
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 Seguradoras especialistas em Vida Sénior Apresentação do AASL às seguradoras especializadas em 

Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    24.000 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

Apresentação do AASL às entidades de referência de  I&D 

e escolas na área de Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 
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REINO UNIDO   144.000 

 Associações profissionais de Vida Sénior 

de referência. (ex.: Alzheimer’s Diseease 

International) 

Apresentação do AASL às associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas no reino unido 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 

 Promotores imobiliários Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 
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 Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 

 Operadores de Vida Sénior no Reino 

Unido 

Apresentação do AASL aos Investidores (REIT) no Reino 

Unido 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 

 



 

PLANO DE PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

                                          94 

 

 Seguradoras especialistas em Vida Sénior Apresentação do AASL às seguradoras especializadas em 

Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

Apresentação do AASL às entidades de referência de  I&D 

e escolas na área de Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 15.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   24.000 
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ALEMANHA   109.000 

 Associações profissionais de Vida Sénior 

de referência.) 

Apresentação do AASL às associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas na Alemanha 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   19.000 

 Promotores imobiliários na Alemanha Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   19.000 
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 Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    19.000 

 Operadores de Vida Sénior Apresentação do AASL aos Investidores (REIT) na 

Alemanha 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    19.000 
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 Seguradoras especialistas em Vida Sénior Apresentação do AASL às seguradoras especializadas em 

Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos    16.500 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

Apresentação do AASL às entidades de referência de  I&D 

e escolas na área de Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos   16.500 
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FRANÇA   109.000 

 Associações profissionais de Vida Sénior 

de referência.) 

Apresentação do AASL às associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas em França. 

Relações públicas. 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    19.000 

 Promotores imobiliários Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    19.000 
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 Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    19.000 

 Operadores de Vida Sénior Apresentação do AASL aos Investidores (REIT) em França 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    19.000 
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 Seguradoras especialistas em Vida Sénior Apresentação do AASL às seguradoras especializadas em 

Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos    16.500 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

Apresentação do AASL às entidades de referência de  I&D 

e escolas na área de Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos   16.500 
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HOLANDA   109.000 

 Associações profissionais de Vida Sénior 

de referência.) 

Apresentação do AASL às associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas na Holanda 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   19.000 

 Promotores imobiliários Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   19.000 
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 Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   19.000 

 Operadores de Vida Sénior Apresentação do AASL aos Investidores (REIT) em França 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   19.000 
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 Seguradoras especialistas em Vida Sénior Apresentação do AASL às seguradoras especializadas em 

Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos   16.500 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

Apresentação do AASL às entidades de referência de I&D 

e escolas na área de Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos   16.500 
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ESPANHA   104.000 

 Associações profissionais de Vida Sénior 

de referência.) 

Apresentação do AASL às associações profissionais de 

Vida Sénior identificadas na Holanda 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   19.000 

 Promotores imobiliários Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 9.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   18.000 
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 Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) Apresentação do AASL 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 9.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos   18.000 

 Operadores de Vida Sénior Apresentação do AASL aos Investidores (REIT) em França 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 9.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    18.000 
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 Seguradoras especialistas em Vida Sénior Apresentação do AASL às seguradoras especializadas em 

Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 9.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos   15.500 

 I&D e Educação para a vida sénior e 

saúde 

Apresentação do AASL às entidades de referência de  I&D 

e escolas na área de Vida Sénior 

Relações públicas 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  
Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 9.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 2.500 

Total Eventos   15.500 



 

PLANO DE PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

                                          107 

 

PROMOÇÃO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NOS EUA  2.347.000 

 Comunidades de emigrantes Portugueses 

nos EUA (PALCUS, NOPA, PAPS, PUCC, 

PACP, PACP e AFCP) 

Apresentar em evento de Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e expatriados; 

Captar o seu interesse para promover junto dos seus 

associados o AASL 

Preparação e agendamento das reuniões 5.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 30.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Apresentações 5.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 15.000 

Total Eventos    58.000 
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 Entidades de Marketing e comercialização 

(ex: Senior Advisor, a place for mom,...) 

Apresentar o conceito AASL aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

Captar o seu interesse para promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos   14.000 

 Clientes finais Americanos Publicitar anúncios em redes sociais e internet Definição do modelo e conteúdo nas redes e sites locais 10000 

  Gestão de contas nas redes sociais e sites, tweeter, 

facebook, linkdin, etc... 

180000 

  Criação de anúncios para a comunidade digital 10000 

  Compra de espaço no Google/Redes Sociais 200000 

Total Eventos   400.000 
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 Clientes finais Americanos Publicitar em companhias aéreas que ligam Portugal aos 

EUA (SATA, TAP, BA, AA, UA, CA) 

Definição do conteúdo para revista 25.000 

  Definição do conteúdo para Vídeo 25.000 

  Produção Vídeos 25.000 

  Aluguer de meio em Revistas CAs 500.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Movie Sponsorship) 500.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Air Channel) 200.000 

Total Eventos   1.275.000 

 Clientes finais Americanos Publicitar anúncios em Revistas e Jornais de Referência 

nos EUA 

Definição de conteúdo 100.000 

  Aluguer de meio em Revistas 200.000 

  Aluguer de meio em Jornal 200.000 

  Entrevistas a jornais e revistas de referências 100.000 

Total Eventos   600.000 
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PROMOÇÃO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NO REINO UNIDO  2.317.000 

 Comunidades de emigrantes Portugueses 

no Reino Unido 

Apresentar em evento de Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e expatriados; 

Captar o seu interesse para promover junto dos seus 

associados o AASL 

Preparação e agendamento das reuniões 5.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Apresentações 5.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    28.000 
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 Entidades de Marketing e comercialização 

(ex: operadores turísticos) 

Apresentar o conceito AASL aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

Captar o seu interesse para promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

Preparação e agendamento das reuniões 1000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1000 

  Viagens e Alojamento 10000 

  Preparação de Apresentações 1000 

  Distribuição de material promocional 1000 

Total Eventos   14.000 

 Clientes finais Ingleses Publicitar anúncios em redes sociais e internet Definição do modelo e conteúdo nas redes e sites locais 100.00 

  Gestão de contas nas redes sociais e sites, tweeter, 

facebook, linkdin, etc... 

180.000 

  Criação de anúncios para a comunidade digital 10.000 

  Compra de espaço no Google/Redes Sociais 200.000 

Total Eventos   400.000 
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 Clientes finais Ingleses Publicitar em companhias aéreas que ligam Portugal ao 

Reino Unido (TAP e British Airways) 

Definição do conteúdo para revista 25.000 

  Definição do conteúdo para Vídeo 25.000 

  Produção Vídeos 25.000 

  Aluguer de meio em Revistas CAs 500.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Movie Sponsorship) 500.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Air Channel) 200.000 

Total Eventos   1.275.000 

 Clientes finais Ingleses Publicitar anúncios em Revistas e Jornais de Referência 

no Reino Unido 

Definição de conteúdo 100.000 

  Aluguer de meio em Revistas 200.000 

  Aluguer de meio em Jornal 200.000 

  Entrevistas a jornais e revistas de referências 100.000 

Total Eventos   600.000 
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PROMOÇÃO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NA ALEMANHA  1.817.000 

 Comunidades de emigrantes Portugueses 

na Alemanha 

Apresentar em evento de Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e expatriados; 

Captar o seu interesse para promover junto dos seus 

associados o AASL 

Preparação e agendamento das reuniões 5.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Apresentações 5.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    28.000 
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 Entidades de Marketing e comercialização 

(ex: operadores turísticos) 

Apresentar o conceito AASL aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

Captar o seu interesse para promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

Preparação e agendamento das reuniões 1000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1000 

  Viagens e Alojamento 10000 

  Preparação de Apresentações 1000 

  Distribuição de material promocional 1000 

Total Eventos   14.000 

 Clientes finais Alemães Publicitar anúncios em redes sociais e internet Definição do modelo e conteúdo nas redes e sites locais 10000 

  Gestão de contas nas redes sociais e sites, tweeter, 

facebook, linkdin, etc... 

180000 

  Criação de anúncios para a comunidade digital 10000 

  Compra de espaço no Google 200000 

Total Eventos   400.000 
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 Clientes finais Alemães Publicitar em companhias aéreas que ligam Portugal à 

Alemanha (TAP e Lufthansa) 

Definição do conteúdo para revista 25.000 

  Definição do conteúdo para Vídeo 25.000 

  Produção Vídeos 25.000 

  Aluguer de meio em Revistas CAs 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Movie Sponsorship) 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Air Channel) 200.000 

Total Eventos   775.000 

 Clientes finais Alemães Publicitar anúncios em Revistas e Jornais de Referência 

na Alemanha 

Definição de conteúdo 100.000 

  Aluguer de meio em Revistas 200.000 

  Aluguer de meio em Jornal 200.000 

  Entrevistas a jornais e revistas de referência 100.000 

Total Eventos   600.000 
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PROMOÇÃO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO EM FRANÇA  1.817.000 

 Comunidades de emigrantes Portugueses 

em França 

Apresentar em evento de Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e expatriados; 

Captar o seu interesse para promover junto dos seus 

associados o AASL 

Preparação e agendamento das reuniões 5.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Apresentações 5.000 

  Distribuição de material promocional 1000 

  Jantar de relações públicas 5000 

Total Eventos    28.000 
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 Entidades de Marketing e comercialização 

(ex: operadores turísticos) 

Apresentar o conceito AASL aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

Captar o seu interesse para promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

Preparação e agendamento das reuniões 1000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos   14.000 

 Clientes finais Franceses Publicitar anúncios em redes sociais e internet Definição do modelo e conteúdo nas redes e sites locais 10000 

  Gestão de contas nas redes sociais e sites, tweeter, 

facebook, linkdin, etc... 

180.000 

  Criação de anúncios para a comunidade digital 10.000 

  Compra de espaço no Google 200.000 

Total Eventos   400.000 
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 Clientes finais Franceses Publicitar em companhias aéreas que ligam Portugal a 

França (TAP e Air France) 

Definição do conteúdo para revista 25.000 

  Definição do conteúdo para Vídeo 25.000 

  Produção Vídeos 25.000 

  Aluguer de meio em Revistas CAs 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Movie Sponsorship) 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Air Channel) 200.000 

Total Eventos   775.000 

 Clientes finais Franceses Publicitar anúncios em Revistas e Jornais de Referência 

em França 

Definição de conteúdo 100.000 

  Aluguer de meio em Revistas 200.000 

  Aluguer de meio em Jornal 200.000 

  Entrevistas a jornais e revistas de referências 100.000 

Total Eventos   600.000 
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PROMOÇÃO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO NA HOLANDA  1.817.000 

 Comunidades de emigrantes Portugueses 

na Holanda 

Apresentar em evento de Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e expatriados; 

Captar o seu interesse para promover junto dos seus 

associados o AASL 

Preparação e agendamento das reuniões 5.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Apresentações 5.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos    28.000 

 Entidades de Marketing e comercialização 

(ex: operadores turísticos) 

Apresentar o conceito AASL aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

Captar o seu interesse para promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos   14.000 

 

 



 

PLANO DE PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

                                          120 

 Clientes finais Holandeses Publicitar anúncios em redes sociais e internet Definição do modelo e conteúdo nas redes e sites locais 10.000 

  Gestão de contas nas redes sociais e sites, tweeter, 

facebook, linkdin, etc... 

180.000 

  Criação de anúncios para a comunidade digital 10.000 

  Compra de espaço no Google 200.000 

Total Eventos   400.000 

Clientes finais Holandeses Publicitar em companhias aéreas que Ligam Portugal à 

Holanda (TAP e KLM) 

Definição do conteúdo para revista 25.000 

  Definição do conteúdo para Vídeo 25.000 

  Produção Vídeos 25.000 

  Aluguer de meio em Revistas CAs 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Movie Sponsorship) 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Air Channel) 200.000 

Total Eventos   775.000 

 Clientes finais Holandeses Publicitar anúncios em Revistas e Jornais de Referência 

na Holanda 

Definição de conteúdo 100.000 

  Aluguer de meio em Revistas 200.000 

  Aluguer de meio em Jornal 200.000 

  Entrevistas a jornais e revistas de referências 100.000 

Total Eventos   600.000 
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PROMOÇÃO AASL JUNTO DO PUBLICO ALVO EM ESPANHA  1.817.000 

 Comunidades de emigrantes Portugueses 

em Espanha 

Apresentar em evento de Relações Publicas o AASL às 

associações de emigrantes e expatriados; 

Captar o seu interesse para promover junto dos seus 

associados o AASL 

Preparação e agendamento das reuniões 5.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Apresentações 5.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

  Jantar de relações públicas 5.000 

Total Eventos     28.000 
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 Entidades de Marketing e comercialização 

(ex: operadores turísticos) 

Apresentar o conceito AASL aos players na área de 

Marketing e Comercialização; 

Captar o seu interesse para promover o AASL junto dos 

mercados onde operam 

Preparação e agendamento das reuniões 1.000 

  Marcação de preparação de viagens, alojamento e outra 

logística 

1.000 

  Viagens e Alojamento 10.000 

  Preparação de Apresentações 1.000 

  Distribuição de material promocional 1.000 

Total Eventos   14.000 

 Clientes finais Espanhóis Publicitar anúncios em redes sociais e internet Definição do modelo e conteúdo nas redes e sites locais 10.000 

  Gestão de contas nas redes sociais e sites, tweeter, 

facebook, linkdin, etc... 

180.000 

  Criação de anúncios para a comunidade digital 10.000 

  Compra de espaço no Google 200.000 

Total Eventos   400.000 
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Clientes finais Espanhóis Publicitar em companhias aéreas que ligam Portugal a 

Espanha (TAP e ibéria) 

Definição do conteúdo para revista 25.000 

  Definição do conteúdo para Vídeo 25.000 

  Produção Vídeos 25.000 

  Aluguer de meio em Revistas CAs 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Movie Sponsorship) 250.000 

  Aluguer do meio em Vídeo (Air Channel) 200.000 

Total Eventos    775.000 

 Clientes finais Espanhóis Publicitar anúncios em Revistas e Jornais de Referência 

em Espanha 

Definição de conteúdo 100.000 

  Aluguer de meio em Revistas 200.000 

  Aluguer de meio em Jornal 200.000 

  Entrevistas a jornais e revistas de referências 100.000 

Total Eventos    600.000 
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9. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
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Este ambicioso projeto, que visa a implementação e promoção da Proposta de Valor Alto Alentejo 

Senior Living envolve várias entidades institucionais e privadas (2º e 3º) setor, com interação com 

outros agentes e players privados, de diversas geografias e com diferentes culturas. 

Mas afinal, são estas entidades, que queremos atrair para o Alto Alentejo e com isso inverter a 

erosão demográfica e dar uma esperança fundamentada e sustentada à população jovem e menos 

jovem que aí reside e que aí pretende continuar, ao mesmo tempo que cria incentivos aos que já 

partiram em busca de uma oportunidade de emprego e que pretendem regressar. 

Esta proposta de Valor, que tantos esforços uniu para o seu desenvolvimento, deve impelir os 

decisores da região, que promoveram este projeto, a garantir a sua implementação, unindo e 

alimentando uma visão conjunta para a Região, a única forma de poder tornar o Alto Alentejo numa 

região próspera e com perspetiva de futuro. 

Existem, no entanto, alguns fatores críticos de sucesso que importa elencar, por forma a ajudar na 

coordenação de ideias e foco na implementação: 

COORDENAÇÂO E LIDERANÇA – Conhecido como uma região com apenas 118 mil habitantes 

residentes, o Alto Alentejo, é administrado por 15 municípios. A estas entidades, deverão juntar-se 

como agentes determinantes na região, para o AASL, o Turismo do Alentejo, ERT; o Centro Distrital 

de Portalegre do ISS, IP; o Instituto Politécnico de Portalegre e a ULSNA. 

Este núcleo deverá abraçar o AASL, enquanto proposta de valor conjunta para a região.  

Para a coordenação de tão importante e decisivo plano, mas também complexo e abrangente, quer 

em termos geográficos, quer em termos setoriais, devem as entidades promotoras agir a uma só voz, 

nomeando uma liderança forte, com energia capaz de levar por diante este projeto para o bem de 

todos. 

Para tal, é fundamental a constituição da Entidade Coordenadora da Promoção e Implementação do 

Alto Alentejo Senior Living. Esta entidade, unidade de Missão para a implementação, deve ter uma 

estrutura profissional, e com poder de decisão, dirigida por um administrador delegado que seja 

capaz de definir e concretizar um plano de implementação, coordenando a ação tanto em Portugal 

como nos diversos mercados alvo nos EUA e Europa. 

Deve, assim, ser capaz de promover o AASL junto dos diversos investidores e promotores 

internacionais, que galvanize o apoio de todos. 

É exatamente este último ponto que identifica o principal fator crítico de sucesso deste projeto, a 

Liderança. 

Um projeto com esta ambição implica uma envolvente com várias variáveis exógenas, a nível 

regional, nacional e internacional, e de múltipla complexidade e interação. 

São assim os projetos grandes, que todos esperam criem grande impacto na região, de forma direta 

e indireta. 

É, pois, fundamental que haja uma liderança consensual, com autonomia e naturalmente escrutinada 

nos objetivos que lhe são atribuídos. 

Se tal fator não for verificado, não é possível assegura a efetiva implementação deste projeto. Cabe 

pois aos intervenientes, sobretudo aos seus promotores, garantir que é criado um órgão de gestão 

com poderes e competências próprias para implementar este mandato. 
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ORÇAMENTO ADEQUADO – A dimensão e sofisticação deste projeto, requer uma coordenação e 

promoção adequadas à dimensão, isto é, capacidade para operar e criar impacto nos diversos 

mercados alvo: EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Espanha e Portugal. 

Dos meios requeridos, ao nível das relações públicas e marketing é exigido um conjunto de meios 

que implica a existência de profissionais em várias áreas da comunicação e promoção, que implicam 

a disponibilização de recursos financeiros e humanos. 

É pois um fator crítico para a implementação do AASL ao longo de 15 anos, que seja garantida a 

alocação de recursos para a sua implementação continuada. 

 

VONTADE E DETERMINAÇÃO – Este tem que ser um projeto de todos, com uma visão estratégica 

de longo prazo, que resista às modas, tendências e vontades políticas conjunturais de curto prazo 

que normalmente em nada beneficiam as populações. 

Esta vontade está em cada um dos alentejanos que ao longo de décadas mostraram capacidade de 

saber resistir com alegria às dificuldades da economia e diferentes regimes. 

É essa vontade que é necessária para a criação deste projeto, que não exclui ninguém, mas sim 

integra todos. É essa a maior vantagem competitiva do povo alentejano, que na área da Vida Sénior 

soube, como poucos, adequar uma estrutura com poucos recursos, à prestação de serviços nesta 

área, de forma digna e com qualidade. 

 

. 
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ANEXO 1- PROGRAMA E LISTA PRESENÇAS SEMINÁRIO FINAL 
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