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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;

- 13 Edições do Festival Internacional da Máscara Ibérica;

- 6 edições do Encuentro Astur-Luso em Pola de Siero;

- Presença em 7 edições do Festival Arcu Atlántico em Gijón;

- Presença em 6 edições no Encuentro Astur-Luso em Pola de Siero

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

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

da ADAP - Associação para o Desenvolvimento Astúrias Portugal, que aposta 

na mostra de produtos turísticos e culturais portugueses, com intercâmbios 

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 2018

Sentir Portugal irá realizar-se de 22 a 25 de Novembro, em Oviedo, que este 

ano terá como objetivo principal a promoção de Portugal e de todo o seu 

território. O evento apresentar-se-á em duas componentes: 

a) Encontros empresariais

- Encontro Empresarial Astur Luso

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

asturianas

- Networking Empresarial

b) Dinâmicas culturais e promoção de marcas e produtos portugueses

- Espaço/Mostra de Expositores 

- Espetáculos Culturais - Fado e música popular portuguesa 

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

- Degustações e provas de vinho - chefs e enólogos

Durante quatro 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.
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Palácio de Congressos de Oviedo

- Mostra de Produtos

- Expositores

- Exposição de obras de artistas Portugueses

- Dinâmicas musicais

-  Reuniões empresariais

- Reunião da ADAP - Associação para o Desenvolvimento Astúrias 

Portugal

Sala de Cristal do Palácio de Congressos de Oviedo

- Programação cultural

Sala de Cámara del Auditorio Principe Felipe

- Espectáculo de música portuguesa

Oviedo e Cangas de Onís

- Visitas empresariais
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Apelidado de “Paraíso Natural” o Principado das Astúrias (Principáu d’Asturies 

em asturiano) é uma comunidade autónoma e uma província espanhola se 

localiza no norte de Espanha. Situada junto ao Mar Cantábrico, a região é de-

limitada pela Galiza (a oeste), por Castela e Leão (a sul), pela Cantábria (a este) 

e pelo Mar Cantábrico (a norte).

Com uma população de cerca de 1,076,635 habitantes e uma área de 10.604 

km², as Astúrias apresentam-se como um território de grande importância 

histórica e cultural, sendo o berço do movimento da Reconquista Cristã, inicia-

da por Don Pelayo no antigo Reino das Astúrias. A sua importância reflete-se 

na atribuição do título “Príncipe das Astúrias” ao herdeiro do trono de Espanha.

Atualmente já é possível viajar diretamente para as Astúrias, uma vez que a 

região tem ligações diárias à capital portuguesa, à semelhança do que acon-

tece com outras importantes cidades europeias (Londres, Paris, Genebra, Ma-

drid, Barcelona e muitas outras).

Oviedo

Oviedo é um município do Principado das Astúrias (Espanha), cidade capital 

da região, denominada de Capital Paraíso. Com 186,65 km² de área total a sua 

população é de 220 567 habitantes.

“La muy noble, muy leal, benemérita, invicta,

heroica y buena ciudad de Oviedo”

Oviedo encontra-se entre as cinco

cidades espanholas que apresentam

menores índices de poluição atmosférica,

sendo mesmo conhecida pela limpeza

 da suas ruas. O município é um atrativo

destino turístico, que combina o vibrante

movimento das cidades cosmopolitas

com o património histórico e natural.

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 

ADAP - Associação para o Desenvolvimento Astúrias Portugal, que aposta na 

mostra de produtos turísticos e culturais portugueses, com intercâmbios ao 

nível empresarial e institucional entre Astúrias e 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:

Área Alimentar
Área Não Alimentar
Área Institucional

ESPAÇOS
EXPOSITORES



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

GERAL@PROGESTUR.NET
WWW.PROGESTUR.NET

TLF/FAX: 
(+351) 217 599 141
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