
 
 

 

Designação do projeto | Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativo de 
Évora e Alentejo Central 

 
Código do projeto |ALT20-08-2114-FSE-000125 

 
Objetivo principal |Adaptação do Palácio D. Manuel a Centro Interpretativo de 
Évora 
 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |Município de Évora 
 
Data da aprovação | 17.05.2017 

 

Data de início | 21.06.2018 

 
Data de conclusão | 30.06.2020 
 
Custo total elegível |1.057.339,40€ € 

 
Apoio financeiro da União Europeia |898.738,49 
 
Apoio financeiro público nacional/regional |468.625,12€ 
 
Objetivos da Operação: 
1. Criar as condições físicas, tecnológicas e humanas necessárias à adequada 
receção e acolhimento dos visitantes e turistas em Évora e no Alentejo Central, 
através de um Centro de Acolhimento Turístico; 
2. Criar as condições para a interpretação do património cultural de Évora e do 
Alentejo Central, através de um Centro Interpretativo da Cidade de Évora e de 
um Centro Interpretativo do Alentejo Central; 
3. Diversificar os destinos turísticos, orientando os visitantes para os centros 
turísticos do Alentejo Central (quer os já estabelecidos, quer os novos polos de 
atração a desenvolver); 
4. Convidar os visitantes a percorrer a região, aumentando o tempo médio de 
estada na NUT III Alentejo Central; 
5. Contribuir para intensificar o papel difusor de Évora como centro de 
encaminhamento de turistas para o Alentejo Central e para a restante região; 
6. Apoiar/complementar ações de promoção dos municípios do Alentejo 
Central, enquadradas na estratégia regional existente para o setor do Turismo; 
7. Criar condições para a promoção de destinos regionais, estimulando a 
organização e venda de programas por operadores privados locais. 
 
A Operação pretende criar as condições para o adequado acolhimento e 
encaminhamento dos visitantes que chegam a Évora. Pretende também 
interpretar os produtos turísticos e culturais de Évora e do Alentejo Central, 



 
criando um Centro Interpretativo da Cidade de Évora, um Centro 
Interpretativo do Alentejo Central, um Centro de Acolhimento Turístico do 
Alentejo Central, e melhorando as condições de acolhimento turístico noutros 
concelhos da NUTIII. 
 


