Porto de Mós
PLANO ESTRATÉGICO PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL DE PORTO DE MÓS
STRATEGIC PLAN FOR SUSTAINABLE TOURISM OF PORTO DE MÓS

Pretende-se adotar uma conceção de planeamento interativo que atualmente se afirma por oposição à conceção clássica do planeamento preditivo e
prescritivo. As propostas centrais do Plano Estratégico tencionam indicar intervenções que se consideram como estruturantes, e que por isso devem ser
observadas como detentoras da capacidade de integrarem um fio condutor de uma estratégia agregadora de projetos e ações com efeitos sinérgicos
sobre um produto turístico total a consolidar no território – traduzindo-se assim num projeto territorial.
Deverá existir interação com os diversos agentes locais, regionais e nacionais relevantes para o processo de desenvolvimento turístico, nem sempre em
busca de consensos ou de acordo pleno com o que o Plano Estratégico preconiza, mas sim, em busca de plataformas de avanço e de contratualização de
ações, na senda do rumo e das linhas de orientação estratégica, mas sem pretensões de encerrar as iniciativas e as dinâmicas emergentes em programas
preestabelecidos.
A elaboração do Plano estratégico será realizada em 4 fases essenciais do planeamento: auditoria, planeamento, desenvolvimento e monitorização.
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The intention is to adopt an interactive planning conception that is currently affirmed as opposed to the classical conception of predictive and
prescriptive planning. The central proposals of the Strategic Plan intend to indicate interventions that are considered as structuring, and that therefore
must be observed as having the capacity to integrate a guiding principle of a strategy aggregating projects and actions with synergistic effects on a total
tourist product to consolidate in the territory - thus translating into a territorial project.

----------------------------------------

There should be interaction with the various local, regional and national actors relevant to the process of tourism development, not always in search of
consensus or in full agreement with what the Strategic Plan advocates, but rather, in search of platforms for advancement and contracting of actions,
along the path and strategic guidelines, but without pretensions to closing the initiatives and emerging dynamics in pre-established programs.
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The drafting of the plan will be carried out in 4 essential phases of planning: audit, planning, development and monitoring.
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