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TRANSALENTEJO
WALKING FESTIVAL

FESTIVAL DE CAMINHADAS

14 Outubro a 6 Novembro 2022

Produção de Meios de Promoção
O TransAlentejo Walking Festival é um evento promovido pela Turismo do Alentejo 
ERT e por todas as entidades envolvidas num conceito de governança coletiva, 
princípio base das políticas de «Sustentabilidade ESG - Turismo 360».
A promoção deve ser sustentada por publicação desmaterializadas, via on-line em 
websites, redes sociais e outros suportes digitais e sempre que necessária a edição de 
cartazes em papel, estes devem ser produzidos apenas nas quantidades necessárias e 
personalizados para os destinatários de cada local.

GUIA DE APOIO

1 - Aceder ao site do festival e descarregar os ficheiros de trabalho 
gráfico que se encontram na página «Meios de Promoção» em:
CLICK AQUI ->  <- LINK SEGUROhttps://bit.ly/3DxWEik

5 - Produzir matriz para impressão em A4, A3 e A5 e imprimir as 
quantidades necessárias para colocar nos pontos de informação do 
concelho: Posto turismo, museus, vitrines, espaços públicos, cafés, 
restaurantes, alojamentos e enviar para comunicação social local.

2 - Ao lado, um cartaz da Amareleja para servir de exemplo, mas 
pode-se ser criativo, nos espaços livres. As imagens e textos base 
devem ser respeitadas a nível de dimensão e localização.

3 - Substituir a palavra «Amareleja» pelo nome do concelho (para 
Câmaras), localidade (para Freguesias) ou local (para Empresas e 
Associações). Colocar a data, hora e ponto de encontro. Utilizar a 
designação «caminhada» ou «passeio pedestre» antes do nome do 
passeio. Colocar uma frase inspiradora ou uma imagem. Ao lado da 
localização colocar o brasão ou logotipo da instituição e por cima do 
logo TransAlentejo as informações para inscrição: local, telefone e 
email.

4 - Produzir imagem em jpg com 1000px de largura e publicar nas 
redes sociais. Difundir nos grupos FB da localidade e do Alentejo.
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SAIBA TODAS AS INFORMAÇÕES EM  /  GET ALL THE INFORMATION AT 
www.portugalwalkingfestival.com/transalentejo2022
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14 de Outubro a 6 de Novembro

Rota do Sol

AMARELEJA

CAMINHADA

Sábado 15 Out

«Paisagens deslumbrantes 
das vastas planícies, 
onde o sol é rei.»

PARA RESIDENTES
INSCRIÇÕES NA
Junta de Freguesia
Telf   285 982 256

9:00h Posto Turismo

SAIBA TODAS AS INFORMAÇÕES EM  /  GET ALL THE INFORMATION AT 
www.portugalwalkingfestival.com/transalentejo2022
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