
Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre e os parceiros 

  

Secretaria do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria de Turismo de Gramado-RS 

Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves-RS 

  

Apresentam: 

  

Road Show do Rio Grande do Sul na BTL 2012 

Detalhamento de ação de relações públicas internacionais 

  

Fevereiro e Março 2012 

  

Mercado Europeu 

Portugal: Lisboa e Porto 

Alemanha: Berlim 

 



•Nenhum país do mundo jamais teve a 

sorte que tem hoje o Brasil, contando 

com a execução da Copa do Mundo 

FIFA e dos Jogos Olímpicos em 

apenas dois anos. 

 

•Desde janeiro de 2011, Porto Alegre 

entrou em foco de promoção do 

turismo na Europa, com o lançamento 

do novo vôo TAP Lisboa-Porto Alegre 

 

•Porto Alegre não é a única impactada. 

Toda a região sul do Brasil e os países 

do Mercosul terão um novo trajeto 

para viagens intercontinentais, o que 

torna o Rio Grande do Sul um HUB 

inédito em sua história 

 

•Em 2012, devemos reunir mais 

esforços e investir ainda mais. 



BTL 2011 

 
Road show 

Embratur 

 

1° Workshop do 

turismo de 

Porto Alegre na 

Europa 

 

Porto 

Lisboa 



BTL 2011 











•Cobertura em mais de 30 veículos 

internacionais – TV, Radio, Internet, 

impressos 

 

•Mais de 200 páginas em Portugal e 

Espanha 

 

•Concurso em 3 cidades premiados 

com 3 semanas de viagens pelo RS 

 

•Mais de 20 páginas na revista UP-

TAP em 2011  = R$ 400.000,00 bônus 

 

•Colaboração do Turismo de Portugal, 

Turismo de Barcelona, Embaixadas e 

Embratur 

 

 

 

 





Objetivos 

 

•Dar a conhecer o destino turístico aos principais operadores e agentes de 

viagem da Europa; 

 

•Estimular a geração de novas relações comerciais entre o trade turístico 

gaúcho e europeu; 

 

•Desenvolver pontos focais de colaboração para atração de turistas europeus 

para Porto Alegre; 

 

•Participar da criação de um imaginário positivo sobre o destino na Europa; 

 

•Oferecer argumentos de venda do destino a profissionais de alto poder de 

influencia na decisão dos passageiros europeus em viagem ao Brasil; 

 

•Desenvolver e aprofundar relações diplomáticas e políticas entre Porto Alegre e 

as principais cidades de Portugal, especificamente Porto e Lisboa; 

 

•Iniciar um processo educativo sobre o destino na Alemanha. 



Público Alvo 

 

Empresários operadores e 

agentes de viagem, governantes 

da área do turismo, meios de 

comunicação de massa e dirigidos 

ao trade turístico das cidades de 

Lisboa e Porto, com poder de 

disseminação por toda a 

Península Ibérica 



Organizadores 

 

Secretarias de Turismo 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre 

Gramado 

Bento Gonçalves 

 

 

Parceiros 

 

TAP Portugal 

 

Embratur 

 

Porto Alegre Convention & 

Visitors Bureau 

 

Associação Brasileira das 

Agencias de Viagem – RS. 



Operação 

 

Road show de profissionais de Porto Alegre na Europa, com a realização de 

três eventos em formatos semelhantes, ainda assim com variações entre si, 

consistindo nas agendas seguintes.  

 

A comitiva gaúcha será composta por representantes do 4 órgãos de turismo 

organizadores, da ABAV, do Convention Bureau e das agencias de receptivo 

gaúchas. 

 

Como incentivo ao trade regional, tarifa especial em hotéis em Portugal e 

oferta especial em passagens aéreas TAP para o trade gaúcho.  



Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012 – Porto – Portugal 

 

Hotel Porto Palácio, 19h 

 

Convidados – Agentes e Operadores portugueses, Diretores do Turismo de 

Portugal, Embratur, TAP, Embaixada do Brasil em Portugal, imprensa, somando 

até 100 pessoas. 

 

19h – recepção dos convidados, confirmação de mailing lists e café da manhã. 

Entrevistas à imprensa serão concedidas pela equipe de acordo com a demanda. 

20h – abertura – pronunciamentos: Sra Abigail Pereira, Secretária de Turismo do 

RS, Sr. Luiz Fernando Schreiner Moraes, Secretário de Turismo de Porto Alegre 

20:15 – apresentação da palestra Porto Alegre: um Brasil que ainda não conhece; 

Julia Lima, Assessora da Secretaria de Turismo de Porto Alegre 

20:45h – apresentação de pacotes para Porto Alegre e região – Representante do 

trade gaúcho 

21h – encerramento e networking. Entrega de press kits e kits operadores e 

agentes à saída do evento. 



Quinta-feira, 1 de março de 2012 – Lisboa – Portugal 

 

Restaurante Costelão Gaúcho, 12h 

 

Convidados –Agentes e Operadores portugueses, Diretores do 

Turismo de Portugal, Embratur, TAP, Embaixada do Brasil em 

Portugal, imprensa, somando até 100 pessoas. 

 

12h recepção dos convidados 

12:30 abertura Sr. Luiz Fernando Moraes/ Sra Abigail Pereira 

12:40 Apresentação do workshop – Um Brasil que ainda não conhece, 

por Julia Lima 

13h Churrasco e orientações de degustação com show Sergio Rojas, 

networking  

14h enceramento 



Quarta-feira, 7 de março de 2012 - Berlim - Alemanha 

Local a confirmar 

 

Convidados – Agentes e Operadores portugueses, Diretores do Turismo de 

Portugal, Embratur, TAP, Embaixada do Brasil na Alemanha, imprensa, somando 

até 50 pessoas. 

 

9h – recepção dos convidados, confirmação de mailing lists e café da manhã. 

Entrevistas à imprensa serão concedidas pela equipe de acordo com a demanda. 

10h – abertura – pronunciamentos: Sra Abigail Pereira, Secretária de Turismo do 

RS, Sr. Luiz Fernando Schreiner Moraes, Secretário de Turismo de Porto Alegre 

10:15 – apresentação da palestra Porto Alegre: a Brazil you don’t know yet; Sra. 

Julia Lima, Assessora da Secretaria de Turismo de Porto Alegre 

10:45h – apresentação de pacotes para Porto Alegre e região – Representante do 

trade gaúcho 

11h – encerramento e networking. Entrega de press kits e kits operadores e 

agentes à saída do evento. 



Reservas hotéis – 10 apartamentos 

disponíveis 

 

Porto – Porto Palácio: 100 euros em 

apartamento clássico com café da 

manhã.  

 

Lisboa – Dom Pedro: 100 euros com café 

da manha e taxas inclusas 

 

Berlim – a confirmar 

 

 

TAP  - Rita Vasconcelos 

 

 

 



Sugestões e orientações 
 

Pacotes – completos e detalhados, 

traduzidos para português 

/inglês/alemão 

 

Eventos – Agenda Convention Bureau 

+ pacotes customizados 

 

Confirmação de aproveitamento de 

reservas até 19/01 

 

Duvidas e colaborações 

julial@turismo.prefpoa.com.br 

simonepr@turismo.prefpoa.com.br  

T: 51 32896717 
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