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CENTRO
DE PORTUGAL, ALENTEJO E EXTREMADURA
ESPANHOLA VÃO JUNTAR-SE
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O Centro de Portugal, o Alentejo e a Extremadura espanhola vão intensificar uma estratégia de promoção
comum dos destinos turísticos das três regiões. Isso mesmo foi acordado hoje, em Mérida, numa reunião
da Comissão de Turismo da Euro-Região Alentejo-Centro de Portugal-Extremadura (EUROACE). No
encontro, foram apontados vários caminhos a seguir, no sentido de se avançar com fórmulas de
promoção conjunta que atraiam cada vez mais visitantes. A reunião, frutuosa e enriquecedora para as
três partes, definiu as áreas estratégicas que irão ser alvo de uma promoção turística comum: o
Património Classificado UNESCO (em conjunto, Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura espanhola
contam com 19 sítios Património da Humanidade da UNESCO) e outro património histórico; a praia e a
natureza; o turismo religioso e a gastronomia e vinhos. Ficou acordado que as três regiões irão fazer uma
descrição do destino comum, em dois ou três idiomas, realçando as potencialidades da EUROACE como
um todo. Ficou igualmente decidido que as três regiões irão unir esforços no sentido de que o Turismo
faça parte da próxima Cimeira Ibérica entre Portugal e Espanha. Em conjunto, é de sublinhar, as três
regiões integram 4,2 milhões de habitantes. Em 2016, receberam 5,5 milhões de hóspedes, responsáveis
por 9,5 milhões de dormidas, com primazia para o Centro de Portugal. Pedro Machado, presidente do
Turismo Centro de Portugal e da Agência Regional Promoção Turística Centro de Portugal, saiu da
reunião muito satisfeito e optimista em relação ao que o futuro reserva para as três regiões em conjunto.
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