
25 a 29 OUTUBRO | OVIEDO - ASTÚRIAS

TURISMO E AGROALIMENTAR





A ADGTCP – Turismo e Cultura (Progestur) é uma associação cultural sem 

fins lucrativos, fundada em 2003, que atua na área da Cultura e do Turismo, 

desenvolvendo projetos que destacam a importância das tradições cult-

urais como marca de uma identidade mas também de mais-valia socio-

económica. Dedica-se ao que de mais genuíno e autêntico existe na cultura 

tradicional, operando num registo de promoção e divulgação.

Objetivos:

- Promoção e incentivo às relações institucionais, empresariais e culturais 

com o norte de Espanha

- Criação de pontes empresariais e institucionais

- Promoção da cultura, artes e tradições nacionais

- Dinamização do turismo cultural no país e no estrangeiro

- Criação de conteúdos que visem a promoção, divulgação e preservação do 

património cultural, através do estudo e a investigação científica

O que fazemos:

- Organização e participação em eventos de cariz nacional e internacional

- 12 Edições do Festival Internacional da Máscara Ibérica (organização 

em parceria com Câmara Municipal de Lisboa e EGEAC)

- 5 edições do Encuentro Astur-Luso em Pola de Siero (organização em 

parceria com o Ayuntamiento de Siero)

- Presença em 6 edições do Festival Arcú Atlanticu em Gijón

- Presença em 4 edições da Feria Internacional de Muestras de Asturias 

em Gijón

- Valorização turística das indústrias criativas e dos produtos tradicionais

- Consultoria e estruturação da oferta turística e cultural 

- Programas de cooperação nacional e internacional

- Divulgação científica no âmbito do turismo cultural: debates e congressos

- Edição de Livros, Exposições, Congressos e Seminários

APRESENTAÇÃO
PROGESTUR



O Principado das Astúrias é uma comunidade autónoma de Espanha, 

conhecida por “Paraíso Natural”, devido à sua beleza, onde pontifica os Picos 

da Europa. Com pouco mais de um milhão de habitantes, esta região é 

conhecida pelas inúmeras praias, rias e cabos, apresentando ainda uma 

impressionante área montanhosa, que chega a atingir os 2600 metros de 

altitude e onde também existem vários parques naturais. As suas principais 

cidades são Oviedo, capital do Principado, Gijón, Avilés, Langreo e Mieres 

onde se concentra a maior parte da população, contrastando com as áreas 

que correspondem às regiões montanhosas.

Esta região no norte de Espanha destaca-se, entre muitas outras particulari-

dades, pelo o facto de aqui ter começado a Reconquista Cristã que esteve na 

origem de Portugal e Espanha.

Mantendo uma simbiose entre o natural, rural e o urbano, as Astúrias é um 

território atrativo para o estabelecimento de relações sociais, comerciais e 

institucionais. A necessidade de responder a determinadas necessidades do 

mercado asturiano apelam à chegada de novos investidores e consequen-

temente à criatividade dos mesmos, tornando o mercado mais competitivo 

e produtivo seja qual for a área de ação: social, cultural, empresarial ou de 

pesquisa. É pois uma relevante aposta para um futuro onde se pretende criar 

uma forte ligação entre Portugal e as Astúrias.

Astúrias
Paraíso Natural



Características do mercado asturiano:

- Extenso território de paisagem natural, possibilitando o desenvolvimento

de atividades ligadas ao turismo de natureza ou ao mercado dos desportos 

de aventura

- Referência mundial no Turismo da Natureza, visível no elevado número

de empresas do sector

- O turismo aparece como a principal atividade da região

(em média recebe cerca de 5 milhões de turistas anualmente)

- Forte produção de produtos endógenos, como é o caso da Sidra

e dos (re)conhecidos queijos asturianos

- Forte produção de queijo, fazendo das Astúrias a região do mundo onde 

este produto obtém mais classificação D.O.P (denominação de origem

protegida)

- Não tem produção de azeite e mínima a produção vínica

- Possuí um dos Parques Científicos e Tecnológico de maior faturação

da Espanha, situado na cidade de Gijón, representa um forte atrativo para 

empresas e instituições interessadas em desenvolver atividades científicas

e tecnológicas

- O Porto de Gijón – Musel – é um dos maiores portos marítimos de minério 

da Europa

- Região onde se localiza algumas das maiores indústrias mundiais de 

alumínio e ferro

- Ponte para o Mercosul

Tendo em conta todas as potencialidades do Principado das Astúrias, 

a aceitação do público asturiano em relação aos produtos portugueses 

e a proximidade das duas regiões (de Lisboa cerca de uma hora de avião e 

do Porto cerca de quatro horas via autoestrada), revela-se primordial desen-

volver uma plataforma onde seja possível a comunicação entre empresas dos 

vários sectores e áreas de mercado de Portugal e Espanha, em particular das 

Astúrias.

Para responder a esta necessidade surge Sentir Portugal, um evento 

empresarial/institucional com uma forte componente cultural, organizado 

pelo Ayuntamiento de Oviedo e pela ADGTCP/Progestur, com o apoio da 

APADI – (Associação Portugal Astúrias Desenvolvimento e Inovação), que 

aposta na mostra de produtos turísticos e culturais portugueses, com 

intercâmbios ao nível empresarial e institucional entre Astúrias e Portugal.





Evento empresarial/institucional com uma forte componente cultural, orga-

nizado pelo Ayuntamiento de Oviedo e pela ADGTCP/Progestur, com o apoio 

da APADI – (Associação Portugal Astúrias Desenvolvimento e Inovação), que 

aposta na mostra de produtos turísticos e culturais portugueses, com inter-

câmbios ao nível empresarial e institucional entre Astúrias e Portugal.

Objetivos:

- Contribuir para o reforço das relações Portugal-Astúrias

- Promover a ligação entre empresas portuguesas e

empresas asturianas

- Introduzir os produtos portugueses no mercado asturiano

- Captar e atrair o público espanhol como consumidor de

produtos/marcas portugueses

- Reforçar a imagem de Portugal na memória de asturianos,

sensibilizando-os para as várias apostas do mercado português

-  Troca de conhecimentos e networking empresarial

SENTIR PORTUGAL 2017

Sentir Portugal irá realizar-se de 25 a 29 de Outubro, em Oviedo, que este ano 

terá como tema principal “Turismo e Agroalimentar”. O evento apresentar-se-á 

em duas componentes: 

a) Encontros empresariais;

- I Encontro Empresarial Astur Luso

- Visitas de empresários a unidades de produção e empresas de Turismo

- Networking Empresarial

b) Dinâmicas culturais e de promoção turístico-cultural;

- Espaço/Mostra de Expositores 

- Espetáculos Culturais - Fado e música popular portuguesa 

- Apresentação de artistas/obras portugueses (pintura e escultura)

Durante cinco dias será feita uma aposta na promoção das relações entre 

Portugal e as Astúrias, potencializando oportunidades de negócio, que certa-

mente irão beneficiar todas as partes envolvidas.

SENTIR
PORTUGAL





Palácio de Congressos de Oviedo

- Mostra de Produtos

- Expositores

- Exposição de obras de artistas Portugueses

- Dinâmicas musicais

-  Reuniões empresariais

- Assembleia da APADI

Sala de Cristal do Palácio de Congressos de Oviedo

- Espetáculo In-Fado

Oviedo e Cangas de Onís

- Visitas empresariais

ESPAÇOS
SENTIR PORTUGAL





25 de Outubro - quarta-feira

Chegada a Oviedo da comitiva de empresários portugueses 

16.30h Transfer do aeroporto para o Hotel em Oviedo (empresários que

participem na visita empresarial - horário do voo a confirmar) 

17.30h Alojamento no Hotel 

21.00h Jantar no restaurante Tierra Astur em Oviedo (a confirmar)

26 de Outubro - quinta-feira 

08.30h Visita a entidades e empresas de Turismo e Agroalimentar

19.00h Inauguração da Mostra de Portugal no Palácio de Congressos

de Oviedo

21.30h Jantar oferecido pelo Ayuntamiento de Oviedo

27 de Outubro - sexta-feira 

11.00h-14.00h Encontro empresarial no Palácio de Congressos de Oviedo

 11.00h-12.15h 1º Painel

 12.15h-12.30h Coffee break

 12.30h-14.00h 2º Painel 

14.30h Almoço Institucional

16.30h-18.00h Mesa redonda / Conclusões finais no Palácio de Congressos 

de Oviedo

18.30h Reunião dos membros da APADI no Palácio de Congressos de Oviedo

20.30h Espetáculo musical In-Fado na Sala de Cristal do Palácio de

Congressos de Oviedo

28 de Outubro - sábado 

09.30h Visita à cidade de Oviedo 

10.00h Abertura do espaço expositivo de Portugal no Palácio de Congressos 

de Oviedo

17.00h Transfer para o aeroporto dos empresários, regresso a Portugal/ 

Lisboa (empresários que participem na visita empresarial e seminário) 

20.30h Espetáculo musical In-Fado na Sala de Cristal do Palácio de

Congressos de Oviedo

29 de Outubro - domingo

10.00h Abertura do espaço expositivo de Portugal no Palácio de Congressos 

de Oviedo

PROGRAMA
SENTIR PORTUGAL





O espaço para a mostra de entidades e empresas portuguesas será feita sem uso 
de divisórias, sendo os espaços marcados no chão por alcatifa.

Em caso de expositores que tenham necessidade de utilizar “paredes”, devem 
informar aquando da inscrição de modo a serem colocados em espaços 
adequados. 

Opções de espaço reservado a Entidades e empresas que visam a promoção 
de regiões ou de produtos:

- 4m x 4m  – 750,00€ + IVA

- 2m x 2m – 375,00€ +  IVA

VALORES
EXPOSITORES



CALÇADINHA DOS OLIVAIS, Nº1 - 1º
1800–288 LISBOA – PORTUGAL

GERAL@PROGESTUR.NET
WWW.PROGESTUR.NET

TLF/FAX: 
(+351) 217 599 141

Organização

Apoio


