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0.1 Introdução 

A Serra da Aboboreira, com todo o seu potencial, deverá ser trabalhada e desenvolvida para se afirmar como 

um relevante polo de atração turística no contexto do Baixo Tâmega e do Norte do país. Esta é um espaço 

turístico e de lazer, que atravessa os Municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, onde os visitantes 

podem disfrutar e usufruir de diversas atividades, sempre acompanhadas por um património natural e cultural 

singular e riquíssimo, dada a multiplicidade de ecossistemas e biodiversidade que a compõem, assim como 

observar belíssimas paisagens, devido à excelente amplitude visual da Serra.  

Tendo em consideração as características singulares e o potencial de atratividade da Serra da Aboboreira, o 

presente Plano de Marketing tem em vista concretizar e maximizar esse potencial, atraindo para a Serra, assim 

como para os Concelhos que a envolvem, visitantes e turistas.  

O objetivo final do Plano de Marketing do Património Natural da Serra da Aboboreira é apresentar um conjunto 

de ações práticas que permitam dinamizar, promover e divulgar, nacional e internacionalmente a Serra da 

Aboboreira e marcar o seu posicionamento enquanto produto/experiência de qualidade e de referência na área 

da valorização, promoção e investigação do património natural na envolvente da Serra. Assim, serão 

apresentadas as ações desenvolvidas para a Serra da Aboboreira, com base numa estratégia estruturada e em 

técnicas de marketing geralmente utilizadas por empresas, adaptadas, naturalmente, ao presente contexto e a 

um público cada vez mais ativo, exigente e informado. 

O Plano de Marketing foi promovido pela Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT) e surge no 

seguimento da sua candidatura ao Aviso NORTE-14-2016-01, para o desenvolvimento e preservação do 

Património Natural da Serra da Aboboreira.  

 

0.2 Baixo Tâmega 

O Baixo Tâmega1 é um conjunto territorial que integra a região Norte de Portugal, na Sub-região do Tâmega e 

Sousa, a cerca de 60 quilómetros do Concelho do Porto, e é constituída pelos Concelhos de Amarante, Baião, 

Celorico de Basto e Marco de Canaveses (Mapa 1). O seu território estende-se por cerca de 857 quilómetros 

quadrados e 71 freguesias: Amarante – 26, Baião – 14, Celorico de Basto – 14, Marco de Canaveses – 16. 

Nestas residiam, em 2011, 150 334 pessoas. Apesar da dinâmica demográfica registada no Baixo Tâmega 

apresentar uma evolução recente negativa, a Região apresenta uma população jovem, enfrentando, no entanto, 

dificuldades de fixação desta população. 

                                                           
1 A expressão Baixo Tâmega é utilizada por aproximação da delimitação da área que constitui o objeto de estudo do presente 
trabalho e que corresponde a um conjunto formado por quatro Municípios, de entre os quais, três integram a área jurídica do 
Baixo Tâmega – Celorico de Basto, Baião e Amarante, e o quarto – Marco de Canaveses, embora não fazendo parte da 
Associação de Municípios do Baixo Tâmega, integra o presente estudo uma vez que a Serra da Aboboreira se localiza 
também neste município. 
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Mapa 1 – Localização Baixo Tâmega (Elaboração própria). 

 

O Baixo Tâmega é uma região dotada de vastos e valiosos recursos naturais e apresenta um elevadíssimo 

potencial para o desenvolvimento do turismo de natureza, especialmente devido à Serra da Aboboreira. Para 

além desta, a sua localização nas proximidades do Rio Tâmega (a oeste) e o Rio Douro (a sul), a geologia, o 

relevo e a própria paisagem, confere-lhe um clima ameno de transição entre o Entre Douro e Minho, o carácter 

mediterrânico do Douro Vinhateiro e as áreas de maior altitude, e com excelentes condições para a produção 

agrícola. A morfologia do seu território foi modelada ao longo dos anos, pelos vales e serras que aí se localizam, 

conferindo-lhe um incalculável valor paisagístico, cultural, e natural. Aliada a estas características é possível 

encontrar a qualidade de vida associada, nomeadamente, à qualidade ambiental e potencialidade dos espaços 

verdes, à ausência de poluição e à baixa taxa de criminalidade. 

No entanto, e apesar de todas as características e valores presentes no território, o Baixo Tâmega regista 

também muitas fragilidades. Entre outras, verifica-se que a sua população residente apresenta reduzidos níveis 

de poder de compra e baixas qualificações e que existe uma oferta reduzida de atividades de animação e de 

dinamização económica. É expectável que a revitalização da Serra da Aboboreira possa contribuir para a 

resolução de algumas destas debilidades e desafios, contribuindo, nomeadamente, para o aproveitamento de 

oportunidades que surgirão com a sua implementação. 
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0.3 Serra da Aboboreira 

Centrando-se o Plano na Serra da Aboboreira, e conforme podemos observar no Mapa 2, importa referir que se 

localiza na região do Baixo Tâmega no Norte de Portugal e circunscreve-se a três Concelhos: Amarante, Baião 

e Marco de Canaveses, estendendo-se por longos planaltos (designados por «chãs») e elevando-se até uma 

altitude de  mil metros. Na sua envolvente localizam-se os Rios Douro e Tâmega, e as Serras do Marão e Alvão, 

que devido às suas características naturais singulares, são local de distintos elementos bióticos (i.e, espécies 

animais e vegetais) e abióticos (i.e., formações físicas, geológicas e fisiográficas), que são reconhecidos pelo 

seu valor estético, científico, pedagógico, cultural e económico.  

 

 

Mapa 2 – Localização da Serra da Aboboreira (Elaboração própria).  

 

É um espaço de transição entre a amenidade do Entre Douro e Minho, o carácter mediterrânico do Douro 

Vinhateiro e as áreas de maior altitude, conferido pela posição geográfica, a geologia, o relevo e a própria 

paisagem, características inerentes ao território do Baixo Tâmega. O valor do património natural da Aboboreira 

expressa-se na sua geodiversidade e na sua biodiversidade. Com um clima classificado predominantemente 

como “super húmido”, a região é habitat de espécies vegetais únicas e dotada de uma fauna diferenciada. Cada 

ecossistema presente na Serra da Aboboreira – ecossistemas florestais, fluviais, ripícolas; áreas agrícolas; 
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mosaicos agro-florestais; matagais, matos e ambientes rochosos; e áreas artificiais – é constituído por uma 

biodiversidade própria, com mamíferos, aves, répteis, anfíbios e insetos específicos e característicos.  

 

A Serra da Aboboreira, local de um espaço de elevado valor bio-ecológico, presenteia o visitante com paisagens 

de elevada diversidade e integridade ecológica, o que proporciona a vivência de experiências de grande valor 

simbólico, a interação e o usufruto da Natureza, através das atividades e percursos pedestres que a Serra 

oferece. 

Assim, o projeto de gestão ativa do património natural e cultural da Serra da Aboboreira fortalecerá e valorizará 

ainda mais o território, e contribuirá para a proteção e conversação da biodiversidade local e o desenvolvimento 

(económico e social) dos territórios na envolvente do espaço de intervenção, principalmente os concelhos de 

Amarante, Baião e Marco de Canaveses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Exemplos do património natural presente na Serra da Aboboreira (Baixo Tâmega – Serra da Aboboreira; Estudo 

“Aboboreira património, natureza, paisagem – Vol. I”). 

0.4 Metodologia 

A Figura 2 evidencia a metodologia seguida para o desenvolvimento do Plano de Marketing do Património Natural 

da Serra da Aboboreira.  
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Figura 2. Metodologia para o Plano de Marketing da Serra da Aboboreira (Elaboração própria). 

Para o desenvolvimento do capítulo do diagnóstico foram consultadas diversas fontes de informação sobre o 

Baixo Tâmega e a Serra da Aboboreira, designadamente sobre a atividade do turismo e em particular o turismo 

de natureza, o que envolveu a recolha e tratamento dos principais dados estatísticos disponíveis e uma posterior 

análise de concorrência. O capítulo culmina com a apresentação de uma análise SWOT, na qual são 

apresentadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do Baixo Tâmega, numa tentativa de síntese da 

informação apresentada.  

No capítulo de planeamento foi desenvolvida a estratégia de marketing a seguir, contemplando a segmentação 

de públicos-alvo, a definição dos targets, do posicionamento, proposta de valor, visão, missão e objetivos 

estratégicos para o Plano de Marketing da Serra da Aboboreira.  

O último capítulo dedica-se à operacionalização da estratégia, contemplando uma proposta de plano de ação, 

com fichas de ações concretas nas quais se definem os parceiros a envolver, a calendarização, as metas e 

benefícios esperados, o orçamento e cronograma, e os indicadores e metas para o controlo da implementação 

do Plano de Marketing.  
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1. Diagnóstico  

1.1 Baixo Tâmega 

1.1.1 Caraterização Geral 

A Serra da Aboboreira encontra-se localizada no Norte de Portugal na região do Baixo Tâmega e será promovida 

pela Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT) em estreita cooperação com os principais atores 

territoriais.  

A proximidade à Área Metropolitana do Porto (AMP), e outros espaços de elevada densidade populacional, é um 

dos elementos mais relevantes da localização geográfica da Região do Baixo Tâmega, conferindo-lhe acesso e 

a um polo de elevada concentração de serviços avançados e infraestruturas logísticas assim como ao principal 

destino turístico da Região Norte e ponto de convergência de meios estruturantes de transporte (aeroporto e 

porto).  

Em termos de acessibilidades, verifica-se que a nível rodoviário, o Baixo Tâmega tem acesso direto à rede 

nacional de autoestradas, através da A4 que atravessa os Concelhos de Amarante e do Marco de Canaveses, 

assim como à A11 com acesso a partir da EN15 e posteriormente à A42, e a partir da EN 321, seguido da EN 

101 e posteriormente EN 108 é possível o acesso à A24. A melhoria considerável das acessibilidades pela 

construção das redes viárias do litoral-interior (A4 e A7), norte-sul (A27), bem como da navegabilidade do Douro, 

garantem ao Baixo Tâmega a proximidade a espaços social e economicamente dinâmicos, que procuram áreas 

de elevada qualidade e interesse ambiental. Quanto ao transporte aéreo, a Região beneficia da proximidade ao 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro (a cerca de 1 hora, ou a 74 quilómetros), bem como, embora com menor 

significado, aos Aeródromos de Vila Real e de Vilar da Luz (Maia). Em termos marítimos e fluviais, os Concelhos 

do Baixo Tâmega dispõem de condições de acessibilidade e navegação fluvial.  

A Região beneficia ainda da proximidade ao Porto de Leixões (a cerca de 1 hora, ou a 76 quilómetros de 

distância).  

Relativamente à caracterização demográfica do Baixo Tâmega, à data dos Censos de 2011, a Região 

apresentava 150 334 residentes, 72 567 do sexo masculino e 77 767 do sexo feminino, uma população que 

corresponde a 4,07% da população residente na Região Norte (INE, 2014).  

Através da Figura 3, é possível verificar que entre 2001 e 2011, o Baixo Tâmega perdeu 4 544 residentes e viu 

a sua densidade populacional reduzir-se de 698,7 residentes/km2 para 680,1 residentes/km2. A evolução negativa 

registada para a população residente (-2,93%) diverge da evolução registada para a Região Norte e Portugal, 

cuja população residente cresceu 0,06% e 1,99%, respetivamente.  
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Figura 3. Evolução da população residente e densidade populacional do Baixo Tâmega (INE, 2007 e 2013). 

De seguida, é apresentado um conjunto de indicadores que visam retratar a Região do Baixo Tâmega, 

comparando-o, sempre que possível, com as unidades territoriais de referência: Região Norte e País.  

 

Indicadores 
Baixo 

Tâmega 
Norte Portugal 

Taxa de crescimento efetivo (%) (2011)  -1,4 -0,2 -0,3 

Idade média (Ano) da População residente * (2011) 40,0 41,0 41,8 

Índice de dependência total (N.º) (2011)  47,8 46,9 51,4 

Índice de dependência de idosos (N.º) (2011)  24,6 25,0 28,8 

Índice de dependência de jovens (N.º) (2011)  23,2 21,9 22,6 

Taxa de desemprego (%) (2011)  14,0 14,5 13,2 

Taxa de atividade * (%) (2011)  42,4 47,6 47,6 

Ganho médio mensal (€) (2014)  788,3 967,2 - 

Poder de compra per capita (2013)  65,6 92,0 100,0 

Proporção da população residente com ensino 

superior completo (%) (2011)  
6,7 13,1 15,0 

Taxa de analfabetismo (%) (2011) 8,3 5,0 5,2 

Taxa de abandono escolar (%) (2011) 1,4 1,5 1,7 

Taxa de criminalidade (‰) (2015)  22,2 30,3 34,4 

 

Tabela 1. Indicadores gerais (INE, 2011, 2013, 2014 e 2015, * dados referentes à NUT3 Tâmega). 
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A taxa de crescimento efetivo do Baixo Tâmega, isto é, a variação populacional observada durante o ano de 

2011, assume-se como negativa para todas as unidades territoriais apresentadas, sendo, no entanto, superior 

para a Região do Baixo Tâmega.  

Quando analisada a idade média da população, verifica-se que o Baixo Tâmega apresentava, em 2011, último 

ano em que foi possível avaliar os dados, uma idade média inferior à registada para a Região Norte e Portugal. 

Assim, comparativamente às duas últimas unidades territoriais referidas, o Baixo Tâmega apresentava uma 

população mais jovem. Também o gráfico seguinte, que apresenta a distribuição da população residente por 

grandes grupos etários, em 2011, evidencia esta maior juventude populacional do Baixo Tâmega face a Portugal. 

Como é possível verificar, o Baixo Tâmega apresentava uma proporção de população residente com idade entre 

os 0 e os 24 anos de 29,04%, face a uma proporção de 25,73% para Portugal. Relativamente à proporção de 

população idosa, constata-se que Baixo Tâmega registava um valor de 15,55% face a 19,04% para o País. 

Importa recordar que tratando-se de uma região constituída por zonas urbanas e espaços interiores rurais, existe 

um dualismo no dinamismo demográfico, com uma maior concentração da população nas centralidades urbanas 

e as pequenas localidades interiores. 

 

Figura 4. População residente por grandes grupos etários, em 2011 (INE, 2016).Relativamente ao índice de dependência 

de jovens (Erro! A origem da referência não foi encontrada.), em 2011, este era superior no Baixo Tâmega, 

omparativamente ao Norte de Portugal e resto do país. O contrário acontecia para o índice de dependência de 

idosos, também em 2011. Quanto ao índice de dependência total, este era, no respetivo ano, superior no Baixo 

Tâmega, quando comparado com a Região Norte e inferior, quando comparado com Portugal.  

As taxas de desemprego e de atividade (Erro! A origem da referência não foi encontrada.) são um 

nteressante indicador de qualidade de vida e condições socioeconómicas da população. Como é possível 

verificar, o Baixo Tâmega encontrava-se numa situação favorável quando comparado com a Região Norte, e 

menos favorável quando comparado com Portugal, sendo a primeira taxa inferior e a segunda taxa superior. 
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Quando analisada a taxa de atividade, a situação é desfavorável, apresentando um valor inferior à das restantes 

unidades territoriais. No entanto, importa notar que em termos absolutos, desde 2011, o número de 

desempregados do Baixo Tâmega decresceu 17,57% (IEFP, 2017). 

Associados aos indicadores anteriores encontram-se o ganho médio mensal e o poder de compra per capita 

(Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Como é possível constatar, o ganho médio mensal era, 

m 2014, inferior ao registado para a Região Norte, sendo que acontecia o mesmo para o poder de compra per 

capita, em 2013.   

Neste âmbito importa verificar de que forma a população empregada do Baixo Tâmega se distribuía pelos 

sectores de atividade, em 2011 (Figura 5). Como é possível verificar, mais da metade da população empregada 

do Baixo Tâmega encontra-se alocada ao sector terciário (51%), sendo que 46% se encontra alocada ao sector 

secundário e 3% ao sector primário. A proporção de população empregada no sector primário no Baixo Tâmega 

aproxima-se do registado para a Região Norte e para Portugal (3%). As proporções no sector secundário e 

terciário diferem das encontradas tanto para a Região Norte como para o País, sendo a primeira superior no 

Baixo Tâmega (46% vs. 36% e 26%, respetivamente, INE, 2012) e a segunda inferior (51% vs. 70% e 62%, 

respetivamente, INE, 2012).  

Em termos de atividades económicas (por Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3 – 

CAE), verifica-se que predominava no Concelho, em 2011, a população empregada na “Construção” (27,39%), 

seguindo-se as “Indústrias transformadoras” (16,66%) e o “Comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos” (14,16%). 

 

Figura 5. Distribuição da população empregada por sectores de atividade no Baixo Tâmega, em 2011 (INE, 2012) 

Relativamente à escolaridade da população (Erro! A origem da referência não foi encontrada.), importa notar 

ue a proporção da população do Baixo Tâmega com ensino superior completo era, em 2011, significativamente 

mais reduzida, quando comparada com o Norte e Portugal (um valor correspondente a menos de metade). Por 

sua vez, a taxa de analfabetismo no Baixo Tâmega, no mesmo ano, era de 8,3%, um valor superior ao registado 

1669; 3%

25.370; 46%

12.409; 23%

15.415; 28%

Sector primário Sector secundário
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para a Região Norte e País. A taxa de abandono escolar para o mesmo ano era, no Baixo Tâmega de 1,4%, um 

valor aproximado aos valores registados para a Região Norte e País.  

O valor registado para a taxa de criminalidade em 2015 (Erro! A origem da referência não foi encontrada.), 

o Baixo Tâmega (22,2 ‰) é significativamente inferior ao registado no Norte e Portugal.  

No âmbito do Portugal City Brand Ranking (Bloom Consulting), e não sendo possível apresentar os resultados 

de forma agregada, em 2017, os 4 concelhos objeto de estudo – Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de 

Canaveses, posicionavam-se nas seguintes posições, respetivamente: 51ª, 180ª, 217ª e 130ª posição em termos 

nacionais e 17ª, 55ª, 63ª e 44ª em termos regionais. Comparativamente a 2016, Amarante e Marco de Canaveses 

mantiveram a mesma posição, Baião desceu uma posição e Celorico de Basto evoluiu favoravelmente cinco 

posições. A classificação neste Ranking é realizada a partir da análise das seguintes dimensões: Negócios 

(Investimento), Visitar (Turismo) e Viver (Talento). 

É possível concluir, a partir da análise dos indicadores acima apresentados, que o Baixo Tâmega possui alguns 

desafios (e.g. reduzida dinâmica económica, desemprego), mas também oportunidades (e.g. juventude da 

população residente enquanto fator de atratividade de investimento). A preservação, promoção e dinamização 

da Serra da Aboboreira que se prevê criar através de atividades relacionadas com o desporto e o turismo de 

natureza bem como parcerias, permitirão ultrapassar alguns destes desafios, tirando proveito das oportunidades.  

 

1.1.2 Indicadores relativos a Turismo e Lazer 

Apesar do turismo possuir um peso relativamente reduzido na economia do Baixo Tâmega, como verificaremos 

de seguida, importa notar o seu enorme potencial de crescimento, assente num conjunto de ativos dos quais o 

território dispõe e que vão ao encontro das atuais tendências da procura. O Baixo Tâmega é constituído por um 

património natural e ambiental bem conservado, ligado às serras e aos rios, suscetível de valorização em termos 

de turismo de natureza, turismo desportivo e turismo cinegético, e de um património cultural rico e distintivo, 

potenciando turismo cultural/ touring paisagístico e cultural. 

Complementarmente, o Baixo Tâmega apresenta tradições gastronómicas e vitícolas de relevo, contando com 

mais de 80 produtores e engarrafadores de Vinho Verde e mais de 25 Feiras/Mercados tradicionais. O seu clima 

de transição entre o Atlântico e o Mediterrânico integra o conjunto de condições existentes no Baixo Tâmega 

para uma produção agrícola e vitícola de excelência, relevantíssima para a produção de vinhos verdes únicos e 

de renome internacional. O investimento na requalificação urbana, o incremento da visibilidade do património do 

Baixo Tâmega e o investimento na requalificação das vias, infraestruturas e equipamentos, potenciam também 

o desenvolvimento turístico do território.  

Apesar de todos os recursos e potencialidades, uma das maiores dificuldades de afirmação turística do Baixo 

Tâmega encontra-se relacionada com o seu enquadramento geográfico, isto é, com a proximidade ao Porto e ao 

Douro Vinhateiro, territórios que têm demonstrado maior capacidade de atração turística. 

A análise apresentada de seguida permitirá confirmar o reduzido contributo do turismo para a economia do Baixo 

Tâmega e conhecer os principais indicadores estatísticos disponíveis na área do turismo.  
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Figura 6. Contributo das atividades económicas para o Valor Acrescentado Bruto, em 2015 (INE, 2016). 

Na Figura 6, é apresentado o contributo das atividades económicas “Alojamento”, “Restauração e similares”, 

“Agências de viagens, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas” e “Atividades 

desportivas, de diversão e recreativas”, em 2015, para o País, a Região Norte e os 4 Concelhos que integram o 

presente estudo, com apresentação dos valores de forma desagregada2. Como é possível verificar, as atividades 

económicas “Alojamento” e “Restauração e similares” destacam-se enquanto as principais atividades que 

contribuem para o Valor Acrescentado Bruto (VAB). Analisando comparativamente cada uma destas 

componentes, face às restantes unidades territoriais de comparação, verifica-se que os 4 Concelhos apresentam, 

no geral, um desempenho inferior. No entanto, importa salientar o valor registado no Concelho de Amarante nas 

“Atividades desportivas, de diversão e recreativas” (0,58%), já que se aproxima do valor registado para o País 

(0,68%). Em termos absolutos, o valor acrescentado bruto gerado pelas atividades económicas correspondestes 

a “Alojamento”, “Restauração e similares” ascende a 2 188 913 euros e 11 387 108 euros, respetivamente, e o 

volume de negócios remonta a 5 741 070 euros e 30 115 368,00 euros, nomeadamente.  

Este desempenho, no entanto, aparenta apresentar uma evolução positiva entre 2014 e 2015 (Figura 7), sendo 

que o indicador “proveitos de aposento” (proveitos derivados das dormidas realizadas por todos os hóspedes 

nos estabelecimentos hoteleiros) cresceu 54% e o indicador “proveitos totais” (que compreende todos os 

proveitos resultantes da atividade do estabelecimento hoteleiro, incluindo proveitos de aposento, de restauração 

e outros proveitos decorrentes da própria atividade) cresceu cerca de 55,72%. O número de estabelecimentos 

hoteleiros no Baixo Tâmega Concelho aumentou entre 2014 e 2015, sendo que em 2014 existiam no Baixo 

Tâmega 33 estabelecimentos hoteleiros e em 2015 36, pelo que é de salientar a abertura de três novos 

                                                           
2 Por forma a evitar uma análise desviada dada a inexistência de dados para todas as rubricas selecionadas, são 
apresentados os valores de cada uma dos Municípios do Baixo Tâmega – Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de 
Canaveses, individualmente. 
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estabelecimentos no Marco de Canaveses, a maior variação registada de entre os 4 Concelhos, passando a 

existir 7. Importa ainda destacar a existência de hotéis de referência no Baixo Tâmega (e.g. Hotel Casa da 

Calçada Relais & Chateaux, Monverde - Wine Experience Hotel, Douro Palace Hotel Resort & SPA, Celorico 

Palace Hotel & Spa), que se encontram em harmonia com a envolvente natural e permitem o usufruto de 

experiências de bem-estar, natureza gastronómicas.  

 

Figura 7. Evolução dos proveitos de aposento e dos proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros (em milhares de 

euros) (INE, 2016). 

 

Indicadores Amarante Baião 
Celorico 

de Basto 

Marco de 

Canaveses 
Norte Portugal 

Capacidade de alojamento nos 

estabelecimentos hoteleiros por 1 000 

habitantes (N.º) – 2015  

8,7 19,9 6,5 2,8 15,6 35,0 

Dormidas nos estabelecimentos 

hoteleiros por 100 habitantes * (N.º) – 

2015 

79,4 189,7 34,3 10,3 194,3 513,2 

Taxa líquida de ocupação cama (%) – 

2015 
29,8 31,2 16,9 10,9 36,0 43,6 

Estada média (N.º) – 2015 1,7 1,8 3,0 2,5 1,8 2,8 

Proporção de hóspedes estrangeiros 

(%) – 2015 
32,1 26,3 28,5 20,0 45,5 57,8 

 

Tabela 2. Indicadores turísticos gerais (INE, 2015, * dados referentes à NUT3 Tâmega).Ainda no âmbito da 

atividade turística importa analisar os indicadores estatísticos apresentados na Erro! A origem da referência 

ão foi encontrada.. Também neste caso, os valores são apresentados de forma individual para cada um dos 

Concelhos, uma vez que existem diferenças significativas que merecem ser analisadas separadamente. Como 

2359

3.6333.487

5.430

2014 2015

Proveitos de aposento (milhares €) Proveitos totais (milhares €)
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é possível verificar, para o indicador “capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por 1 000 

habitantes”, registava-se, para Baião, em 2015, um valor superior aos registado para a Região Norte, mas inferior 

para Portugal. Ainda no mesmo Concelho, o indicador “dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por 100 

habitantes” destacava-se, comparativamente aos demais Concelhos, aproximando-se dos valores registados 

para a Região Norte. No Concelho de Amarante, também no mesmo indicador, o valor registado foi inferior à 

metade do valor registado para o Norte. A taxa líquida de ocupação de cama dos Concelhos de Amarante e 

Baião aproximava-se, em 2015, da taxa registada para a Região Norte. Relativamente ao indicador “estada 

média”, em 2015, o valor registado para os Concelhos de Amarante e Baião aproximava-se do registado para a 

Região Norte, sendo inferior ao registado para o País. No entanto, o valor registado pelo Concelhos do Marco de 

Canaveses foi superior à Região Norte e aproxima-se do valor registado para o País. Além disto, é superior a 

este no caso do Concelho de Celorico de Basto. A proporção de hóspedes estrangeiros era, em 2015 e para 

todos os Concelhos, inferior à registada para as restantes unidades territoriais.  

 

Figura 8. Percentagem de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, 2015 (INE, 2016). 

 

A respeito das dormidas, importa destacar que a Região Norte concentrou, em 2015, 13,19% das dormidas do 

País, o Baixo Tâmega centralizou 1,32% das dormidas da Região e Amarante reuniu, também para o mesmo 

ano, 46,83% das dormidas da Sub-região do Baixo Tâmega, Baião concentrou 40,06%, por sua vez, Celorico de 

Basto 7,24% e Marco de Canaveses 5,87%. No âmbito regional, note-se que a Área Metropolitana do Porto 

concentrou 65,42% das dormidas da Região e, no âmbito sub-regional, compreenda-se que Penafiel centralizou 

23,91% das dormidas da Sub-região – Tâmega e Sousa.  
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A consulta do Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística permitiu identificar os agentes de animação 

turística registados e presentes no Baixo Tâmega. Assim, existem 17 Empresas de Animação Turística (EAT), 

que promovem atividades ao ar livre, de natureza e aventura e também atividades culturais, touring paisagístico 

e cultural e Operador Marítimo Turístico (OMT), que promove atividades marítimo-turísticas. A nível nacional, em 

maio de 2017 estavam ativas 4 887 empresas (mais 2 158 empresas que em 2015), sendo que 80% eram 

empresas de animação turística (3 890 empresas) e 20% operadores marítimo-turísticos (997 empresas). 

Tendo em consideração que o investimento dos Concelhos é relevante para a dinamização turística dos 

Concelhos, de seguida são apresentados alguns dados relativos à despesa dos Municípios do Baixo Tâmega 

para a dinamização cultural. Em 2013, os 4 Municípios do Baixo Tâmega investiram 474 349 euros em património 

cultural, 529 164 euros em 2014 e 797 252 euros em 2015. Importa salientar a variação registada nas despesas 

em património cultural, no Concelho de Amarante, de 2014 para 2015, em 388% (em valores absolutos, 100 274 

euros, em 2014, e 489 434 euros, em 2015). Em 2013, no Baixo Tâmega registou-se um investimento de 

3 367 276 euros em atividades culturais e criativas, sendo que, em 2014, o valor foi 3 642 200 euros e em 2015 

4 576 604 euros. Também neste indicador, o Concelho de Amarante destacou-se com uma variação de 

incremento de investimento em 106% entre 2014 e 2015. No âmbito das despesas em artes do espetáculo, os 

Municípios do Baixo Tâmega investiram 796 770 euros, em 2013, 398 830 euros, em 2014 e 455 090 euros, em 

2015 (INE, 2016).  

 

Figura 9. Evolução das despesas em atividades culturais e criativas e em património cultural (em milhares de euros) (INE, 
2016). 

No domínio das despesas em proteção da biodiversidade e paisagem por habitante, verifica-se que o montante 

investido pelo Baixo Tâmega tem vindo a diminuir desde 2011, com exceção no ano de 2013. Quando comparado 

com o valor registado para Portugal, este valor é significativamente reduzido. Em 2015, Portugal registava uma 

despesa em proteção da biodiversidade e paisagem por habitante de 13,00 €/hab., enquanto o Baixo Tâmega 

registava 4,75 €/hab., sendo que para a Região Norte se registava um valor de 9,00 €/hab. (INE, 2016). Quando 

analisado cada um dos Concelhos, em 2015, destacam-se os de Baião e Celorico de Basto com um valor de 
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6,00 €/hab., seguido do Marco de Canaveses com um valor registado de 4,00 €/hab., e 3,00 €/hab. para o 

Concelho de Amarante. O investimento a promover no âmbito do desenvolvimento e dinamização da Serra da 

Aboboreira, refletir-se-á futuramente no presente indicador. 

 

Figura 10. Evolução das despesas em proteção da biodiversidade e paisagem por habitante (€/hab.) (INE, 2016).  

Também o indicador relativo às despesas em atividades desportivas deve ser considerado, dada a vocação da 

Serra da Aboboreira para a prática de desportos (e.g. BTT, provas de trail e provas de downhill). Em 2013, no 

Baixo Tâmega registou-se uma despesa em atividades desportivas no valor de 723 628 euros, 708 611 euros no 

ano de 2014 e 1 056 864 euros no seguinte ano, 2015. Quando comparado com as outras unidades territoriais, 

verificou-se, em 2015, uma despesa no valor de 34 128 629 euros para a Região do Norte e 78 587 805 euros 

para o País. Considerando a intenção de organização e promoção de atividades relacionadas com o desporto 

no Baixo Tâmega, em particular na Serra da Aboboreira, este indicador também sofrerá futuramente alterações.  

Ainda no âmbito dos investimentos e infraestruturas disponibilizadas, na área do turismo, importa notar que o 

Baixo Tâmega dispõe de uma loja de turismo e um centro interpretativo, espaço denominado “Espaço Douro & 

Tâmega”, instituído pela Dolmen, e que visa promover e divulgar o território do Douro Verde, a venda de produtos 

locais, a promoção do vinho verde e ainda divulgar e fornecer informação sobre o conjunto de monumentos que 

integram a Rota do Românico, estilo arquitetónico marcante da paisagem da região. Os serviços de informação 

são disponibilizados gratuitamente ao utilizador. Igualmente, cada um dos Municípios que integram o Baixo 

Tâmega dispõem de um Posto de Turismo que visa divulgar e disponibilizar informação ao utilizador/turista e 

contribuir para a divulgação dos produtos regionais de cada concelho. 

Em termos de cultura, o Baixo Tâmega é dotado de um rico património cultural, contando com diversos Museus 

de referência (e.g. Museu Amadeo de Souza-Cardoso, Museu Municipal Carmen Miranda, Museu da Pedra) 

Núcleos (e.g. Fundação Eça de Queiroz - Núcleo museológico, Núcleo Arqueológico do Museu Municipal de 

Baião, Estação Arqueológica do Freixo - Tongobriga) e Monumentos (e.g. Igreja da Misericórdia, Mosteiro de 

Santa Clara). Destaca-se igualmente na Região, o Património Românico constituído por Pontes, Igrejas e 

Conventos, assumindo relevância enquanto elemento distintivo e característico do Baixo Tâmega.  
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Em termos de lazer, no Baixo Tâmega é possível encontrar diversos espaços para usufruto (e.g. espaços 

naturais, pavilhões municipais, Bibliotecas Municipais, Centros Culturais), atividades e equipamentos desportivos 

(e.g. II edição Ultra Trilhos da Aboboreira, IX BTT e V Caminhada Solidária "Por Terras de Baião (Santa Leocádia) 

e Mesquinhata”, parque aquático de Amarante, campo de ténis do complexo desportivo do Marco de Canaveses), 

bem como associações com objetivos diversos (e.g. desenvolvimento de atividades de música, dança, teatro, 

proteção de património, desporto). 
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1.2 Serra da Aboboreira 

A Serra da Aboboreira localiza-se na região do Baixo Tâmega no Norte de Portugal e circunscreve-se a três 

Concelhos: Amarante, Baião e Marco de Canaveses, estendendo-se por longos planaltos (designados por 

«chãs») e eleva-se até uma altitude de 1 000 metros, sendo de destacar, pela sua importância, três pontos: o da 

Abogalheira, com 962 metros; o de Meninas, com 970 metros e o da Senhora da Guia com 972 metros.  

O complexo montanhoso Alvão-Marão-Aboboreira, constituído pelas serras da Aboboreira e do Castelo e pelo 

extremo sudoeste da serra do Marão, localiza-se numa zona geotectónica constituída por rochas graníticas e 

metassedimentares, onde dominam fortemente os granitos, com expressividade também para os xistos, filões e 

aluviões. A dinâmica geomorfológica, originada pelas condições topográficas, climáticas e biogeográficas das 

áreas de montanha, tem uma característica própria e de grande intensidade, sendo, antes de mais, responsável 

por um conjunto diversificado de formas que, pela sua especificidade genética, espetacularidade e singularidade, 

representam potencialidades em termos de património ambiental e paisagístico. O seu património 

geomorfológico assenta em caos de blocos, tors, pias e fracturas poligonais, localizados a altitudes superiores a 

700 metros. É um espaço dominado por um relevo bastante vigoroso e com vertentes abruptas, e que se estende 

por planaltos (chãs), predominantes na Serra da Aboboreira, atingindo as cotas altimétricas de 1000 metros de 

altitude (Estudo “Aboboreira património, natureza, paisagem – vol. I). 

Em termos de património geomineiro, existem numerosas e diversificadas minas na região do Baixo Tâmega, 

destacando-se as de estanho e tungsténio (volfrâmio). Na envolvente da Serra da Aboboreira, localiza-se entre 

outras, as Minas do Teixo, na freguesia de Teixeira, que poderão a vir a ser turisticamente promovidas, caso seja 

comprovada a sua antiguidade, pelo menos Romana.  

Portugal apresenta um grande número de espécies de origem mediterrânica, um elevado número de 

endemismos, assim como espécies consideradas como relíquias do ponto de vista genético e/ou biogeográfico, 

sendo considerado um país rico e diversificado em flora e fauna. O mesmo se pode dizer da Serra da Aboboreira, 

com um valor patrimonial natural elevado, constituído por um significativo número e tipo de espécies e diferentes 

ecossistemas oferecendo condições para a existência e desenvolvimento de espécies dos diversos grupos de 

organismos. Esta, encontra-se na proximidade de vários espaços classificados (Parque Natural do Alvão e vários 

Sítios da Rede Natura 2000), e, importa referir, que o processo para a criação da Paisagem Protegida da Serra 

da Aboboreira, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, encontra-se atualmente em curso. 

Ao nível florestal, a região caracteriza-se pela predominância de quercíneas, outras folhosas, pinheiro e eucalipto, 

ocupando cerca de 20,5% da área total. Desta, cerca de metade (49,3%) corresponde a espaços seminaturais, 

caracterizados sobretudo por áreas descobertas ou com pouca vegetação em particular, na área envolvente da 

Serra da Aboboreira, unidade montanhosa Alvão/Marão e Castelo. Entre os principais ecossistemas florestais no 

território, encontram-se os carvalhais, os amiais e alguns bosques secundários, e ainda os povoamentos 

florestais de castanheiro, pinheiro ou eucalipto e manchas de espécies exóticas invasoras, especialmente 

acácias. Destacam-se os carvalhais de carvalho-alvarinho e carvalho-negral, como um dos micótopos mais 

importantes da Serra da Aboboreira e áreas envolventes no Baixo Tâmega, e ainda os soutos e castinçais, 

considerados povoamentos florestais ricos em espécies ectomicorrízicas, produtoras de cogumelos. Assim, esta 
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zona, mas não exclusiva3, é rica na diversidade dos macrofungos, seja de origem nos choupais, nos 

povoamentos de resinosas (e.g. pinheiro-bravo, pinheiro-silvestre), nos eucaliptais, ou carvalhais (Estudo 

“Aboboreira património, natureza, paisagem – vol. I). 

A diversidade de ecossistemas florestais na área em estudo favorece a ocorrência de uma fauna diversificada 

de vertebrados terrestres, de referir, entre outros, o corço (Capreolus capreolus) e o javali (Sus scrofa). No caso 

das aves é possível observar o açor (Accipiter gentilis), o peto-verde (Picus viridis), a felosa-de-Bonelli 

(Phylloscopus bonelli), entre muitas outras. Entre as espécies de répteis caraterísticas de zonas florestais 

dominadas por carvalho-alvarinho encontra-se o licranço ou cobra-de-vidro (Anguis fragilis). A salamandra-

lusitânica (Chioglossa lusitanica) é um bom exemplo de uma espécie com elevado valor de conservação que 

encontra refúgio nas florestas mais húmidas do território (Estudo “Aboboreira património, natureza, paisagem – 

vol. I).  

No caso dos mosaicos agro-florestais é possível encontrar espécies de aves como a águia-de-asaredonda (Buteo 

buteo), a poupa (Upupa epops) ou o papa-figos (Oriolus oriolus), mamíferos como o javali (Sus scrofa), a raposa 

(Vulpes vulpes) o coelho (Oryctolagus cuniculus), e répteis como a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) ou 

o sapo-comum (Bufo bufo). Outra das espécies presentes neste habitat, principalmente em zonas de maior 

humidade, é a borboleta legalmente protegida Euplagia quadripunctaria, que é conhecida da Serra do Marão 

(Estudo “Aboboreira património, natureza, paisagem – vol. I) 

Nos solos mais húmidos, do ecossistema dos matos, ocorrem áreas dominados pela lameirinha (Erica ciliaris), 

que constituem um habitat prioritário para conservação no contexto da diretiva Habitats4. Também nos ambientes 

rochosos do topo das serras é possível encontrar áreas com tipos de vegetação dominados por endemismos 

botânicos, considerados também um habitat prioritário. Nestas zonas, predominadas por habitats arbustivos e 

rochosos, a diversidade faunística é relativamente baixa. No entanto, algumas das espécies que neles ocorrem 

não surgem noutros tipos de habitats, entre elas: o lobo (Canis lupus), espécie ameaçada em Portugal, o mocho-

galego (Athene noctua), o cartaxocomum (Saxicola torquata), a petinha-dos-campos (Anthus campestris), o 

melro-das-rochas (Monticola saxatilis), o sapo-corredor (Bufo calamita) e a cobralisa-europeia (Coronella 

austriaca), segundo estudo sobre Património, Natureza e Paisagem da Serra da Aboboreira. 

Também os parques e jardins urbanos, espaços de lazer e usufruto, dependendo do seu grau de manutenção, 

podem ter um grande valor do ponto de vista da conservação e da educação ambiental, pelo menos no que aos 

macrofungos diz respeito. Estes parques podem significar o aparecimento de novos habitats especialmente para 

árvores isoladas (de espécies autóctones ou exóticas). Estas árvores podem albergar espécies de cogumelos 

raras.  

                                                           
3 Também é possível encontrar uma grande variedade, e de grande valor gastronómico, micótopos nas áreas dos mosaicos 
agro-florestais, caraterizados pelo enorme potencial em termos de biodiversidade, devido à interface entre os ecossistemas 
agrícolas e os florestais.  
4 A Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, "relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da 
flora selvagens", conhecida como "Diretiva Habitats" tem como primordial objetivo contribuir para a conservação dos habitats 
naturais e de espécies da flora e da fauna selvagens, com exceção das aves (protegidas pela Diretiva Aves) considerados 
ameaçados no território da União Europeia. 
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Território rico em água de elevada qualidade, com especial potencialidade para exploração de águas 

subterrâneas normais (e.g. engarrafamento e abastecimento público) e de águas minerais (e.g. engarrafamento 

e, eventualmente, termalismo e geotermia), segundo estudo coordenado por Alonso, as Serras do Baixo Tâmega 

têm o potencial de desenvolver o turismo de saúde e bem-estar, atraindo visitantes/turistas com interesse em 

atividades como aulas de pilates e yoga ao ar livre, ou ligadas ao termalismo e de natureza terapêutica. Os 

ecossistemas fluviais são espaços que albergam uma elevada diversidade de animais, destacando-se os insetos 

(e.g. libélulas e libelinhas). É também possível denotar a presença da truta-de-rio (Salmo trutta), revelando que 

a água nestas zonas é de boa qualidade físico-química, uma vez que este animal é muito exigente em relação 

às características do meio onde habita.  

Conforme descrito acima, verificamos que consoante cada ecossistema presente na Serra da Aboboreira – 

ecossistemas florestais, fluviais, ripícolas; áreas agrícolas; mosaicos agro-florestais; matagais, matos e 

ambientes rochosos; e áreas artificiais – é possível observar uma biodiversidade própria, com mamíferos, aves, 

repteis, anfíbios e insetos específicos e característicos. Esta biodiversidade, parte integrante, distintiva e singular 

do Património Natural e Cultural da Serra da Aboboreira, deve ser salvaguardada, preservada e valorizada, razão 

pela qual a operação de promoção e dinamização da Serra da Aboboreira permitirá a proteção e conversação 

da biodiversidade local e o desenvolvimento (económico e social) dos territórios na envolvente do espaço de 

intervenção, principalmente os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. 

Assim, a Aboboreira, local de um espaço de elevado valor bio-ecológico, presenteia o visitante com paisagens 

de elevada diversidade e integridade ecológica, permitindo a vivência de experiências de grande valor simbólico, 

a interação e o usufruto da Natureza, através das atividades e percursos pedestres disponíveis na Serra. A sua 

grandiosidade e homogeneidade visual suscitam uma sensação de espanto e surpresa, permitem ao observador 

sentir o carácter selvagem e natural na envolvente, aspeto raro na Europa em geral e na região em particular, 

dada a proximidade a centros urbanos em grande expansão (e.g. área metropolitana do Porto, Amarante, Baião 

e Marco de Canaveses).  

1.2.1 Percursos de visitação na Serra da Aboboreira 

A Serra da Aboboreira é um espaço dotado de uma elevada qualidade estética, com uma amplitude, lonjura, 

valor cénico e ordem espacial ímpares, que lhe conferem um carácter monumental e distintivo, com paisagens 

únicas e memoráveis. Assim, foram identificados nove percursos de visitação que permitem a fruição de espaços 

de singular harmonia, enriquecida por elementos ocasionais tais como afloramentos rochosos, capelas, matas:  

 Percurso A: Lenteira – Quintela 

 Percurso B: Murgido – Marão 

 Percurso C: Amarante – Mesão Frio 

 Percurso D: Baião – Águas Mortas 

 Percurso E: Baião – Boavista 

 Percurso F: Baião - Soalhães – Prachula 

 Percurso G: Baião – Talhada 

 Percurso H: Castelo – Talhada 
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 Percurso I: Aldeias Centrais: Carvalho de Rei – Abogalheira 

 

Para além dos percursos acima mencionados, encontram-se identificados outros percursos pedestres5 que se 

desenrolam pela Serra da Aboboreira, e que permitem não só o usufruto e contemplação de paisagens 

majestosas, mas também o contacto com as pessoas originado pela passagem por localidades, privilegiando e 

potenciando o comércio local (compra de produtos locais, artesanato…) e a vivência de experiências locais.  

Os percursos pedestres, segundo classificação da FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, 

podem ser: de Grande Rota (GR), que possuem grandes extensões unindo povoações, cidades ou mesmo 

países entre si, e de Pequena Rota (PR), trajetos mais curtos com o máximo de 30 quilómetros e de uma só 

jornada. 

Quanto ao grau de dificuldade, e segundo a Federação Aragonesa de Montanhismo, os percursos pedestres são 

classificados em três níveis: Fácil, Médio e Alto. O primeiro diz respeito a percursos razoáveis quanto à sua 

extensão e desnível, e que se efetua por caminhos bem balizados e marcados, não apresentando quaisquer 

dificuldades. O segundo corresponde a percursos que requerem uma forma física aceitável, podendo atravessar 

terrenos um pouco acidentados, embora sem apresentar grandes dificuldades. Por último, são classificados com 

alto grau de dificuldade, os percursos que obrigam a uma boa forma física devido à extensão e desnível a superar, 

sendo indispensável experiência em atividades de montanha. 

 

 

Apresenta-se de seguida os percursos pedestres localizados na Serra da Aboboreira, ou que se desenrolem em 

parte desta: 

 PR4 Trilho dos Dólmens BAO/MCN/AMT: percurso pedestre de pequena rota circular com 11 km, 

possibilita a contemplação de diversas tipologias de fauna e flora diferentes e a visita a alguns dos 

dólmens que integram o conjunto megalítico da Serra da Aboboreira. Este percurso faz a ligação com as 

aldeias da Aboboreira e Almofrela, e proporciona vistas panorâmicas sobre os vales do Tâmega e do 

Ovil. Este percurso integra os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. 

 PR1 Trilho Das Florestas Naturais: percurso pedestre de pequena rota circular com 11,7 km, no 

concelho de Baião, considerado de dificuldade moderada. Com início na Igreja Matriz de S. João de Ovil, 

tem como principais atrativos a passagem pela Pedra do Sol, que por ser um batólito granítico isolado, 

funciona naturalmente como um relógio de sol, o Dólmen 1 de Chã de Parada, Monumento Nacional 

desde 1910, a Fonte de Mel, as Meninas do Crasto 3 e ainda antes de terminar, a Capela da Senhora 

da Guia, onde é possível observar magnificas vistas da Serra e sua envolvente. 

 PR5 Trilho dos Caminhos de Água (AMT-BAO): percurso pedestre de pequena rota com 10,4 km, nos 

concelhos de Baião e Amarante, considerado de dificuldade moderada. Tem início próximo da aldeia do 

                                                           
5 Percursos Pedestres, ou trilhos, são caminhos, marcados ou não, que são divulgados e promovidos com o objetivo da 
prática de pedestrianismo. 
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Castelo, ponto que merece a visita. De seguida é possível observar dois dolmens do conjunto do 

megalítico da Serra da Aboboreira, primeiro Furnas 2, e posteriormente Meninas do Crasto 3. O percurso 

permite a passagem pela Pedra do Sol, e pelos aglomerados rurais de montanha – Aldeia Velha, Aldeia 

Nova, Pé Redondo, que conservam uma arquitetura tradicional característica, e que devido à utilização 

racional dos caminhos tradicionais que servem muitas vezes de levadas por onde a água passa antes 

de chegar aos campos, é possível verificar a coexistência do Homem e da Biodiversidade é possível, 

dando origem a habitats de elevado interesse ecológico.  

 PR1 Pedras, Moinhos e Aromas de Santiago: percurso pedestre de pequena rota circular com cerca 

de 15km, de grau de dificuldade médio. Com partida e chegada no final da Rua Padre Gregório 

Magalhães, junto ao Centro Paroquial de S. Martilho em Soalhões, este percurso decorre numa zona de 

montanha, a Serra da Aboboreira, de elevado valor cultural e natural, e permite a visita de lugares como 

Almofrela, Quintela e Vinheiros; 

 PR7 Aldeias e Margens do Rio Ovelha (MCN-AMT): percurso pedestre de pequena rota circular com 

cerca de 14km, de média dificuldade, que se desenvolve ao longo do rio Ovelha, em território dos 

concelhos do Marco de Canaveses e Amarante. Tem início e fim na sede de freguesia de Várzea de 

Ovelha, Aliviada e Folhada, permitindo a descoberta da freguesia e parte das terras limítrofes de 

Amarante. Conta com inúmeros exemplos de vegetação típica ribeirinha, castanheiros, nogueiras, 

carvalhos frondosos, pinheiros e outras espécies, como a videira, sempre com a presença do Rio Ovelha 

ou um de seus afluentes e as várias quedas de água que embelezam o passeio. Tem como principal 

atrativo a chegada à Ponte do Arco, de tempos medievais, com um único arco sobre as águas do rio 

Ovelha. 

 Percurso Pedestre de Baião a Ovil (disponibilizar informação sobre o percurso P.F.) 

 Percurso Pedestre Gondar – Carvalho de Rei (disponibilizar informação sobre o percurso P.F.) 

 

1.2.2 Produtos locais provenientes da natureza 

Território de diversos ecossistemas e uma vasta biodiversidade, a Serra da Aboboreira é habitat de produtos de 

elevada qualidade, o que através da sua exploração sustentável, permitirá o desenvolvimento da região e em 

especial das populações locais. Segundo o estudo sobre Património, Natureza e Paisagem da Serra da 

Aboboreira, os três principais produtos são: os cogumelos silvestres, o mel (apicultura) e as plantas aromáticas 

e medicinais. 

Os primeiros mencionados têm vindo a ganhar importância e relevo localmente, através do aumento da sua 

colheita, quer para consumo próprio quer para comercialização. Esta prática deverá ser regulada de forma a 

garantir uma conservação e gestão sustentável dos ecossistemas florestais com grande valor ambiental e 

paisagístico. As espécies de cogumelos mais comuns são: o Boletus edulis (Boleto), conhecido por “Cepe de 

Bordéus”, o Macrolepiota procera (ou Lepiota procera), conhecido por “agasalho” ou “tortulho”, que é o maior dos 

cogumelos comestíveis, e o Tricholoma equestre, ou míscaro-amarelo, que é o cogumelo silvestre 

tradicionalmente consumido na região. Este produto característico da região poderá servir de mote para 
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atividades, (e.g. percursos dedicados à descoberta de cogumelos),investigações e estudos sobre as 

potencialidades dos mesmos ao nível da preservação do ambiente ou em termos medicinais. Para além disso, 

poderá também ser utilizado como atrativo para a dinamização da gastronomia local (e.g. semana gastronómica 

do cogumelo, roteiro dos míscaros), atraindo visitantes apreciadores dos mesmos.   

A apicultura, atividade que não se resume à produção de mel, tem um papel fundamental na fixação das 

populações e desenvolvimento da economia local. Desta atividade, resultam outros produtos como o pólen, a 

cera, a geleia real ou o propólis, com utilizações várias, como na alimentação, indústria alimentar, cosmética, 

farmacêutica, saúde, bebidas, marcenaria e artesanato, o que permitirá a atração de interessados em diferentes 

áreas. Importa ainda referir que a região conta com freguesias que integram a área geográfica de produção do 

“Mel das Terras Altas do Minho” (Denominação de Origem Protegida), o que poderá reverter numa apreciação 

deste produto através da certificação. 

À semelhança do mel, a produção de plantas aromáticas e medicinais, é uma oportunidade para a dinamização 

do território, especialmente a produção biológica, que, para além de concorrer para um desenvolvimento 

ambientalmente sustentável do mesmo, possibilita aos produtores a obtenção de mais-valias económicas na 

venda destes produtos.  
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1.3 Turismo de Natureza na Atualidade 

Ao longo dos últimos anos, o impacto e contributo positivo do sector do turismo na economia e desenvolvimento 

de Portugal é evidente. Em 2014, verificou-se que o turismo contribuiu diretamente em cerca de 5,8% para o PIB 

gerado em Portugal. Considerando as suas repercussões no investimento e cadeia de valor, a contribuição do 

sector para o PIB passa para cerca de 15,7% (Conselho Mundial de Viagens e Turismo, 2015; Silva, 2014). A 

tendência de crescimento tende a verificar-se nos próximos anos, com o Estudo do Conselho Mundial de Viagens 

e Turismo a estimar que, em Portugal, a contribuição direta do sector para o PIB deverá atingir os 6,9, até 2025. 

A nível mundial, a Organização Mundial do Turismo (OMT) prevê que o turismo crescerá até 2030 a um ritmo de 

3,3% ao ano, com mais 40 a 43 milhões de turistas anuais (PwC, 2014).  

Ainda relativamente a 2014, em Portugal, registaram-se cerca de 17,3 milhões de hóspedes e 48,7 milhões de 

dormidas. Estes fluxos geraram 10,4 mil milhões de euros de receitas turísticas – o que reflete um crescimento 

de 12,4% face a 2013, tendo representado um saldo positivo da balança turística de 7,0 mil milhões de euros – 

cerca de 45,6% do total das exportações de serviços e 14,8% das exportações de bens e serviços. De salientar 

que tanto em 2013, como em 2014, as receitas de Portugal cresceram cerca de três vezes mais do que as de 

Espanha, cerca de quatro vezes mais do que as de Itália e cerca de duas vezes mais do que as de França (INE, 

2016).   

Numa era de globalização em quese verifica uma constante transformação e adaptação, e apesar da situação 

favorável e evolução positiva, o setor do turismo não é exceção, consistindo numa atividade na qual existe 

verdadeiramente uma concorrência à escala global, razão pela qual o desafio da diferenciação constante e do 

posicionamento distintivo é extremamente relevante para o sucesso de um destino.  

No âmbito do turismo de natureza, importa, primeiramente, apresentar a definição de “atividades de turismo de 

natureza”. Estas consistem nas atividades que se desenvolvem em áreas classificadas ou em outras áreas com 

valores naturais, reconhecidas como tal pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (ICNF, 

2017). Por “turismo de natureza” deve entender-se o sector no qual a motivação principal para a sua prática é a 

vivência de experiências de grande valor simbólico, a interação e o usufruto da Natureza. No âmbito do mesmo, 

existem duas tipologias de mercados, os de natureza soft6 e os de natureza hard7 e podem ser praticados três 

tipos de atividades principais:  

 Atividades desportivas; 

 Contemplação da natureza;  

 Atividades de interesse especial (Turismo de Portugal, 2008). 

Detentor de características ímpares ao nível do património natural, o território nacional é um destino de 

excelência para a prática de turismo de natureza. Em Portugal, é possível encontrar uma enorme diversidade de 

                                                           
6 As experiências baseiam-se na prática de atividades ao ar livre de baixa intensidade (e.g. passeios, excursões, percursos 
pedestres, observação da fauna). 
7 As experiências baseiam-se na prática de desportos na natureza (e.g. rafting, kayaking, hiking, climbing) e/ou atividades 
que requerem um elevado grau de concentração ou de conhecimento (e.g. birdwatching). 
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paisagens e de habitats naturais (e.g. de montanha, estuários, escarpas, montados de sobro, lagoas costeiras, 

planícies cerealíferas) (Turismo de Portugal in ICNF, 2017). A Serra da Aboboreira e a sua envolvente não é 

exceção à regra. Assim sendo, o Baixo Tâmega, procurando reforçar a oferta de espaços para a prática de 

turismo de natureza e espaços de lazer, visa promover, com a dinamização da Serra da Aboboreira, o 

aproveitamento da paisagem natural associada aos ecossistemas, ao rio Tâmega e aos valores da fauna e flora 

presentes no território de intervenção.  

Importa referir que, às características ímpares ao nível do património natural, em Portugal e, particularmente, no 

Baixo Tâmega, acresce o clima ameno durante todo o ano, que permite a realização, em variadas alturas do ano, 

de um vasto conjunto de atividades outdoor, os elevados níveis de segurança registados, a diversidade e 

qualidade gastronómica e o bem receber, acolhimento e simpatia das populações residentes (Turismo de 

Portugal in ICNF, 2017).  

Em 2006, no âmbito do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), foi definido pelo Turismo de Portugal 

para o horizonte temporal 2006-2015, e tendo como base a análise das grandes tendências da procura 

internacional, a quota de mercado, o potencial de crescimento e competitivo de cada produto, os dez produtos 

turísticos estratégicos para desenvolvimento em Portugal, nos quais se integrava o Turismo de Natureza 

(Turismo de Portugal, 2006). Este foi também definido como um produto em desenvolvimento prioritário, no 

âmbito das duas revisões do PENT. Deste modo, e com o objetivo de tornar o turismo de natureza em Portugal 

uma das principais escolhas entre os visitantes, têm vindo a ser desenvolvidos trabalhos e esforços para a 

consolidação do mesmo, o que tem resultado numa dinâmica de crescimento do sector.  

Igualmente a nível regional verifica-se a mesma tendência, com o enquadramento estratégico a enfatizar a 

posição do turismo de natureza no setor. Em 2014, a visão traçada para o turismo na Região Norte contemplava 

o Norte enquanto “primeiro destino de Turismo de Natureza e Rural do país, assente numa rede de áreas 

protegidas e rurais de elevado valor natural e paisagístico” (CCDRN, 2014).  

Ainda que o trabalhado desenvolvido no setor do turismo de natureza, no geral, em Portugal, tenha verificado 

melhorias, ainda é possível encontrar uma oferta desorganizada e desqualificada, nomeadamente uma oferta 

hoteleira insuficiente e incompatível com a crescente procura. Em termos de organização e comercialização de 

atividades de ar livre, em Portugal, apenas as entidades habilitadas para o efeito as podem desenvolver, de 

acordo com o enquadramento jurídico8. Neste contexto importa distinguir os Operadores Marítimo-Turísticos, que 

promovem atividades em meio aquático, e as Empresas de Animação Turística, ambos anteriormente já referidos 

(Ponto 1.1.2). Também as entidades sem fins lucrativos (e.g. associações, misericórdias, mutualidades, 

instituições privadas de solidariedade social, clubes desportivos) podem exercer atividades de animação turística, 

desde que satisfaçam os requisitos e especificações do já referido Decreto-Lei. 

O crescimento da procura por turismo de natureza tem-se acentuado, podendo afirmar-se que existem várias 

razões que explicam esse fenómeno. Destacam-se, neste domínio, o aumento do gosto por atividades 

alternativas de lazer ou férias ativas que envolvam novas experiências, o aumento da oferta de atividades 

                                                           
8 Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 95/2013, de 19 de julho. 
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inovadoras e de ocupação de tempos livres, a diversidade de recursos naturais do país, o gosto pela natureza 

associado a uma maior consciência ambiental e também um novo tipo de culto e proteção da saúde. Nesta 

esfera, é de salientar a importância da gestão dos recursos, do património e de fluxos turísticos para a promoção 

de um turismo sustentável, especialmente quando se encontra em causa a preservação de património natural.  

Em particular, relativamente aos recursos naturais disponíveis para a prática de Turismo de Natureza, na área 

de intervenção da Serra da Aboboreira, conforme descrito no ponto anterior, devem referir-se o Rio Tâmega e 

seu vale, e a própria Serra, ambos com um incalculável valor paisagístico, cultural, turístico e natural, os 

ecossistemas florestais, fluviais, ripícolas, as áreas agrícolas, os mosaicos agro-florestais, os matagais, matos e 

ambientes rochosos, as áreas artificiais, as inúmeras espécies de vertebrados terrestres, aves, répteis e insetos. 

 

1.4 Públicos  

Em 2014, a Europa, maior região turística do Mundo e na qual Portugal se encontra integrado, registava mais de 

50% do turismo internacional e 43% das receitas turísticas (Turismo de Portugal, 2015b). Em 2013, Portugal, 

apresentou resultados positivos, tendo ficado classificado em 26º em termos de receitas turísticas, no Ranking 

Mundial da OMT, em 9º em termos de receitas turísticas de dormidas de residentes no estrangeiro, segundo o 

Eurostat, e está no top 20 dos destinos mais competitivos do mundo, segundo o Fórum Económico Mundial – 

Travel & Tourism Competitiveness Index (Turismo de Portugal, 2015b).  

Prevê-se que a taxa de crescimento médio anual das dormidas na hotelaria9 de 2015 a 2020 seja de 2,4%10 para 

Portugal (Turismo de Portugal, 2015a). Estima-se também, que, em 2018, Portugal registe 35,3 milhões de 

dormidas de residentes no estrangeiro e 15,5 milhões de dormidas de residentes em Portugal e que, em 2020, 

registe 37,2 milhões de dormidas de residentes no estrangeiro e 15,9 milhões de dormidas de residentes em 

Portugal. Neste quadro de evolução positiva e aumento da quota de mercado de dormidas nos estabelecimentos 

hoteleiros da Região Norte no contexto nacional, o Baixo Tâmega poderá trabalhar e desenvolver uma estratégia 

de posicionamento de forma a beneficiar deste crescimento interno e externo, fator potencial de desenvolvimento 

e de convergência regional. Deste modo, interessa conhecer mais pormenorizadamente o público potencial da 

Serra da Aboboreira (e.g. sua origem e preferências).  

                                                           
9 Estabelecimentos hoteleiros, pousadas, aldeamentos e apartamentos turísticos.  
10 Taxa definida com base na experiência passada do turismo em Portugal, um valor ligeiramente superior ao registado para 
a taxa de crescimento médio anual entre 2007 e 2014, 2,2%.  
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Figura 11. Posicionamento dos principais mercados emissores, 2015 (INE, 2017). 

Em 2015, a nível nacional, os principais mercados emissores foram, do primeiro ao quinto lugar, o Reino Unido, 

Alemanha, Espanha, França e Holanda. A nível regional (Norte do país), também para o mesmo ano, encontram-

se: Espanha, França, Alemanha, Brasil e Reino Unido. Para o Baixo Tâmega, como principais mercados 

emissores encontram-se: França, Espanha, Bélgica, Reino Unido e Alemanha. Para o País, as dormidas de não 

residentes em Portugal correspondiam, em 2015, a cerca 69,56%. Para a Região Norte, as dormidas de 

estrangeiros apontavam, em 2015, para aproximadamente 53,22% das dormidas registadas (INE, 2016). 

Relativamente ao Baixo Tâmega, as dormidas de não residentes em Portugal diziam respeito 36,44% do total. 

Analisando cada um dos municípios individualmente, as dormidas de estrangeiros correspondiam a: 39,71% em 

Amarante, 31,75% em Baião, 44,51% em Celorico de Basto, e 32,45% em Marco de Canaveses, do total de 

dormidas.   

Considerando o número total de dormidas de estrangeiros em Portugal, verificamos que em 2015, este valor 

correspondeu a aproximadamente 53,0 milhões de dormidas, na Região Norte a cerca de 3,7 milhões de 

dormidas e no Baixo Tâmega a cerca de 92  dormidas.  

No entanto, considerando individualmente cada um dos concelhos que integra o Baixo Tâmega, importa salientar 

que existem diferenças quanto à posição assumida pelos principais mercados emissores. No caso do concelho 

de Baião, é possível verificar, que em 2015, o segundo mercado emissor, seguido de França, é a Bélgica, 

assumindo um peso significativo comparativamente aos restantes mercados. Nos outros três concelhos, verifica-

se a tendência registada para o Baixo Tâmega, com França e Espanha a assumirem a primeira e segunda 

posição, enquanto principais mercados emissores. 
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País 

emissor: 

Alemanha 

País 

emissor: 

Bélgica 

País 

emissor: 

Brasil 

País 

emissor: 

Espanha 

 

País 

emissor: 

Estados 

Unidos da 

América 

País 

emissor: 

França 

País 

emissor: 

Reino 

Unido 

Local de 

dormida: 

Portugal 

5 219 113 905 899 1 413 408 3 939 607 1 062 201 3 679 475 8 610 160 

Local de 

dormida: 

Norte de 

Portugal 

317 937 117 243 304 156 845 466 139 923 596 638 242 957 

Local de 

dormida: 

Baixo 

Tâmega 

2 447 3 355 1 726 5 419 1 579 9 565 2 741 

Local de 

dormida: 

Amarante 

910 387 1 109 3 553 1 178 4 403 1 977 

Local de 

dormida: 

Baião 

1 191 2 819 541 1 017 289 3 158 580 

Local de 

dormida: 

Celorico de 

Basto 

120 40 2 620 58 1 453 46 

Local de 

dormida: 

Marco de 

Canaveses 

226 109 74 229 54 551 138 

 

Figura 12. Número de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico por Localização geográfica e País de 
residência, 2015 (INE, 2017). 

 



         

Página 32 de 88 

 

Segundo previsão do Barómetro do Turismo11 (IPDT, 2017), para Portugal, os mercados com melhor 

desempenho em 2017 serão os mercados emissores de França, Estados Unidos e Alemanha. Na globalidade, 

Portugal encontra-se na quarta posição enquanto destino preferido dos franceses, sendo ultrapassado pela 

Espanha, Itália e Grécia. Relativamente fluxos turísticos crescentes registados entre os Estados Unidos e 

Portugal, estes resultam da excelente cobertura mediática que tem vindo a ser desenvolvida por diversas 

entidades em cooperação (e.g. através de press trips (viagens de imprensa), o que tem permitido a promoção 

do destino ao longo do ano e contribuindo para uma maior visibilidade de Portugal junto do mercado norte-

americano. Assim sendo, este mercado também deverá ser considerado na fase de planeamento. Quanto ao 

terceiro mercado mencionado, a Alemanha, Portugal evidencia-se pela qualidade na oferta de hotéis e serviços, 

pelo clima ameno, pelas boas ligações aéreas, preços atrativos e pela hospitalidade.  

Em relação ao turismo de natureza, a situação de proximidade de Portugal aos mercados europeus emissores 

contribui para o reforço da procura no segmento. Em 2004, a Alemanha e a Holanda eram os principais mercados 

emissores de viagens de turismo de natureza, a nível europeu (Turismo de Portugal, 2006). Em 2011, também 

a nível europeu, os principais mercados emissores de turismo de natureza, eram a Alemanha, Reino Unido, 

Holanda, Escandinávia, França e Itália, correspondendo a 91% do mercado europeu.  

Quanto a mercados/segmentos auspiciosos para o futuro, conforme a sua classificação em termos de idade, o 

Barómetro do Turismo (IPDT, 2017) identifica os millennials12 e os seniores13, tanto pela sua dimensão, como 

pela sua apetência por viajar. Relativamente à dimensão deste último segmento, os seniores, importa salientar 

que se prevê que, em 2050, 22% da população mundial tenha mais de 60 anos. 

De seguida são apresentadas as principais características de ambos os segmentos. 

                                                           
11 O Barómetro do Turismo do IPDT é um projeto que visa auscultar a opinião dos profissionais responsáveis das 
organizações que atuam no setor do turismo. Atualmente é composto por um painel fixo de 175 individualidades do turismo 
nacional.  
12 Os millennials são frequentemente designados como a geração nascida entre 1980 e 2000.  
13 Os seniores correspondem, geralmente, aos visitantes com mais de 65 anos.  
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Figura 13. Principais características dos segmentos de mercado: millennials e seniores (Elaboração própria). 

 

Segundo o relatório de preferências dos europeus relativas a turismo, o turismo de natureza (montanha, lago, 

paisagens, etc.) foi uma das principais motivações para os europeus irem de férias em 2015, motivo selecionado 

por 31% dos respondentes (Comissão Europeia, 2016). Este propósito foi apenas ultrapassado pelo motivo “sol 

e praia” (39%) e “visita a família e amigos” (38%). Também no mesmo relatório foram identificados os principais 

motivos para o regresso a um mesmo destino para férias, salientando que 45% dos inquiridos identificaram as 

“características naturais” do destino (e.g. paisagens, clima, etc.) como motivo para regresso a um mesmo destino, 

elemento principal que se pretende promover e evidenciar na Serra da Aboboreira.  

Considerando os principais produtos turísticos a comunicar internacionalmente por Portugal, segundo previsões 

do Barómetro do Turismo, o turismo de natureza posicionar-se-á em sexto lugar, com 9,4% das respostas das 

personalidades que constituem o painel fixo do Barómetro, sendo superado pelo touring cultural e paisagístico 

(21,9%), sol e mar (17,2%), city-breaks (14,8%), gastronomia e vinhos (10,9%) e turismo de negócios (10,2%). 

Por conseguinte, é possível verificar o elevado potencial atribuído ao turismo de natureza enquanto produto 

turístico com uma elevada capacidade de atração de turistas internacionais. Contudo, importa notar que o touring 

cultural 14 se assume como uma das grandes tendências do turismo mundial.  

                                                           
14 Touring cultural refere-se a turismo cultural, uma atividade económica relacionada a eventos e viagens organizadas e 

direcionadas para o conhecimento e lazer com elementos culturais, como são exemplo os monumentos, complexos 

arquitetónicos ou eventos artísticos, entre outros.  

Millennials 

• Apetência natural pelo digital, elevadas competências 
tecnológicas, necessidade de acesso à informação de 

uma forma expedita e gosto pela conectividade aos seus 
pares (e.g. via redes sociais); 

• Partilha constante de informação e experiências; 

• Imunidade às abordagens tradicionais de marketing e 
ceticismo à publicidade;

• Elevada preocupação com a proteção ambiental, e 
causas sociais;

• Sensibilidade à segurança e ao risco;

• Incerteza e instabilidade no emprego e rendimentos;

• Procura por experiências memoráveis, envolventes e 
autênticas; 

• Interesse por conteúdos comunicacionais 
personalizados, interativos e relevantes, com enfoque 

emocional e componente de entretenimento.  

Seniores

• Tendência para viajar na época baixa ou média;

• Disponibilidade de tempo;

• Maior poder de compra; 

• Predisposição para viajar com mais frequência e para 
permanecer mais tempo num destino;

• Subdivisão em dois subsegmentos distintos: 

- Younger at heart: que procuram experiências   
turísticas com uma maior componente ativa – aventura, 

prazer, divertimento; 

- Older at heart: que apresentam limitações 
físicas ou mentais e procuram experiências turísticas com 
uma maior preocupação com a doença, a segurança e o 

risco.
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Figura 14. Dados relativos ao inquérito de classificação dos agentes de animação turística, 2014 (Turismo de Portugal, 

2015c) 

Relativamente ao tipo de atividade turística procurada, importa perceber quais os principais grupos de atividades 

procurados. Através do inquérito de classificação dos agentes de animação turística (2015) foi possível identificar 

que, em 2014, a procura por turismo de ar livre/turismo de natureza e aventura concentrava 62% das 

preferências, menos 8 p.p. comparativamente a 2013, seguido pelo turismo cultural/touring paisagístico e cultural 

(25%). Quanto à faixa etária dos clientes, a principal era a dos 35 aos 44 anos (25%), seguida da que compreende 

pessoas entre os 45 e 54 anos (22%) e da faixa etária dos 25 aos 34 anos (20%). Os principais clientes eram 

clientes individuais e grupos de interesse, tais como empresas, escolas ou colónias de férias (Turismo de 

Portugal, 2015c). 

Também segundo o mesmo inquérito, foi identificado que, em 2014, o mês de maior procura turística foi agosto, 

seguindo-se julho e junho, ou seja, os meses de verão. Relativamente ao peso do mercado nacional e 

internacional na procura, verifica-se que, no respetivo ano, 46% da procura se tratava de procura nacional e 54% 

de procura internacional. Importa salientar que estas percentagens se alteraram de 2013 para 2014, tendo a 

procura nacional diminuído e a procura internacional aumentado 5 p.p. A nível regional, a procura do mercado 

nacional era, em 2014, superior à procura internacional, registando-se uma percentagem de 56%.  

Relativamente a públicos de âmbito regional ou local, apenas foi possível identificar, segundo o Estudo de 

Marketing Turístico e Plano de Comunicação do Ave – ADRAVE, 2004 (in Relatório de Estudo Marketing do 

Baixo Tâmega, 2008) que os principais mercados internacionais representados no inquérito realizado, foram 

Espanha, França, Reino Unido, Outros Europa e Outros Mundo. Ainda que os dados disponíveis não se 

encontrem atualizados, é possível verificar que a tendência se mantém, com Espanha e França a assumirem 

uma posição cimeira enquanto principais mercados emissores. Para o Baixo Tâmega importará também 

considerar a relevância dos seus emigrantes e do mercado da saudade.  

(Caso a Associação tenha disponível informação relativamente a esta temática, disponibilizar PF. Deverá ser 

identificado o tipo de visitas: no geral, visitas em grupo, com a duração de meio-dia/um dia) 

Conforme foi possível constatar, nos anos mais recentes, a procura por atividades associadas ao turismo de 

natureza registou um aumento, tendo originado, consequentemente, o aparecimento de produtos mais 

sofisticados neste segmento. As pressões existentes sobre destinos massificados e a maior preocupação 

Grupo de atividade turística mais 
procurada

Turismo de ar livre / de natureza e 
aventura 

62%

Faixa etária que concentrava mais 
clientes

35 aos 44 anos 

25%

Mês de maior procura turística

Agosto 

34%
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ambiental e social dos viajantes para com o destino têm vindo a reforçar o interesse dos turistas pelo turismo de 

natureza, o que se revela uma oportunidade para o Baixo Tâmega e para a Serra da Aboboreira em particular. 

 

1.5 Ofertas concorrentes no segmento de natureza e lazer 

1.5.1 Concorrência Direta  

No presente estudo, identificámos como concorrência direta o Parque Natural do Alvão, a Serra do Marão, a 

Serra de Montemuro e os percursos pedestres existentes na região do Baixo Tâmega e nos Concelhos limítrofes: 

Castelo de Paiva, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Penafiel e Resende.  

 

1.5.1.1 Parque Natural do Alvão 

O Parque Natural do Alvão, área protegida detentora de vasto património natural e cultural, situa-se na Serra do 

Alvão, na região Norte de Portugal, e ocupa 7 220 hectares, integrando parte dos concelhos de Mondim de Basto 

e Vila Real. Zona caracterizada pela sua componente granítica com pontuais manchas de xisto e dotada de 

inúmeros afloramentos rochosos que dão origem a espetaculares cascatas, é marcada por uma grande 

diversidade de ecossistemas naturais, com uma abundante e diversificada fauna com diversas espécies de 

animais (e.g. falcão-peregrino, a águia-cobreira, diversas espécies de morcegos, o gato-bravo e o lobo-ibérico) 

e uma flora que compreende uma vegetação copiosa e bosques de grande valor botânico, pela biodiversidade 

que incluem.  

Entre as principais atrações do Parque, destaca-se o rio Olo associado à queda de água das Fisgas do Ermelo, 

considerado um dos “locais mais belos da região e está representado no símbolo do Parque”15. O curso deste 

rio interliga duas realidades distintas: na zona de Lamas de Ôlo, a uma altitude média de 1000 metros, impera o 

granito e a vegetação de alta montanha; junto a Ermelo, na parte baixa, onde ronda os 450 metros, predomina o 

xisto e a paisagem é verdejante. 

Na Serra do Alvão, localizam-se algumas aldeias (e.g. Lamas de Ôlo, Anta ou Ermelo) com características da 

região transmontana, como a utilização do xisto, o granito e o colmo na construção das casas, sendo possível 

revisitar as vivências do modo de vida destas aldeias típicas, através da visita ao núcleo Ecomuseológico do 

Arnal, que recria o ambiente de uma aldeia tradicional do Alvão.  

A sua área e organiza atividades e visitas escolares mediante marcação prévia. Dispõe de vários parques de 

merendas (e.g. cascata de Arnal, das Fisgas de Ermelo – junto à capela, da barragem Cimeira). Estão também 

disponíveis percursos sugeridos e referenciados pelo Parque, permitindo a observação de uma fauna e flora 

singulares e de panoramas distintos.  

                                                           
15 Informação constante da página “Visit Portugal”, dedicada à divulgação do turismo de Portugal: 
https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/73D98603-DDDD-4689-96CD-9FBD96EB3765.  

https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/73D98603-DDDD-4689-96CD-9FBD96EB3765
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Na página do Instituo de Conservação da Natureza e das Florestas é possível obter informação relativamente 

aos percursos disponíveis no Parque Natural do Alvão16, sendo eles três: 

o Itinerário Automóvel Lamas de Ôlo - Fisgas de Ermelo: percurso de montanha, com uma extensão 

de 35 quilómetros e um grau de dificuldade fácil, tem como ponto de partida a barragem Cimeira do 

Alvão, no concelho de Vila Real, e como ponto de chegada, Ermelo, no concelho de Mondim de Basto. 

Ao longo do percurso é possível observar diferentes tipos de paisagem e modelação de relevo, 

passando por diversos pontos de interesse, como o Miradouro sobre a aldeia de Lamas de Ôlo, e a 

própria aldeia, o rio Olo, entre Lamas de Ôlo e Anta, as Quedas de água das Fisgas de Ermelo, onde 

se pode observar duas das maiores quedas de água do rio Olo, e ainda a aldeia de Ermelo, onde a 

tradição da tecelagem de linho mantém-se viva.  

o Percurso Agarez - Arnal – Agarez: percurso pedestre circular com uma extensão de 6,5 quilómetros 

e um grau de dificuldade alta. Tem o início na estrada municipal nº 1214 à saída de Agarez no sentido 

de Galegos da Serra e o termina em Arnal. Este percurso permite um elevado contacto com a Natureza, 

e oferece paisagens de diferentes tipos, percorrendo a área serrana de Galegos da Serra, junto à ribeira 

de Arnal, a passagem por duas aldeias ladeadas de campos agrícolas, e a observação do Caos 

granítico, um aglomerado de granito com formas grosseiras que dá origem a uma paisagem agreste e 

caótica (caos granítico), denominado “granito em bolas” (in página do ICNF). 

o Percurso Barragens - Barreiro - Lamas de Ôlo: percurso pedestre circular com uma extensão de 13,5 

quilómetros e um nível de dificuldade moderado, tem o seu ponto de partida e chegada a norte da 

barragem Cimeira no ponto de encontro do estradão com a estrada municipal EM 312-1. Este percurso 

permite a observação das barragens do Alvão, as áreas de matos, as aldeias rurais (Barreiro e Lamas 

de Ôlo), os campos de cultivo, os lameiros, bem como os carvalhais e pinhais. É ainda possível é, na 

zona mais baixa do percurso, avistar o monte Farinha com o santuário da Sra. da Graça e os cabeços 

da ribeira da Teixeira.  

 

1.5.1.2 Serra do Marão 

Com 1415 metros de altitude, o Marão é a sexta maior elevação de Portugal Continental, localizando-se na região 

Norte, entre as regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes, e abrangendo um extenso território que inclui 

os concelhos de Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Peso da Régua e Mesão Frio, Baião e Amarante. Possui 

uma grande mancha vegetal, constituída essencialmente por conífera e algumas espécies autóctones e, na zona 

cimeira da serra, caraterizada pelo seu traçado rochosa, está também instalada uma capela, onde todos os anos 

se realizam as festas em honra de Nª. Srª. da Serra.  

É uma zona com uma considerável diversidade de fauna e flora, permitindo a observação de várias espécies 

animais (e.g. codorniz, águia-real, falcão-peregrino, rola-brava, trepadeira-dos-muros) e paisagens compostas 

por largas manchas xistosas ou graníticas. Destaca-se ainda a presença de importantes vestígios da antiga 

                                                           
16 http://www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/pn/pnalv.  

http://www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/pn/pnalv
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atividade mineira. Devido ao seu elevado valor natural, a serra do Marão encontra-se quase integralmente 

incluída na Rede “Natura 2000” (Sítio de Importância Comunitária “Alvão-Marão) (Estudo “Aboboreira património, 

natureza, paisagem – vol. II). 

Nesta serra existe um percurso definido e denominado PR Trilho da Sra. da Serra, um percurso pedestre de 

pequena rota circular com uma extensão de 12,6 quilómetros e um grau de dificuldade moderado. Tem o seu 

ponto de partida e chegada na Igreja de Soutelo, lugar da freguesia de Fontes, ligando esta aldeia ao povoado 

de Póvoa de Serra. Este percurso percorre caminhos que permitem a contemplação de vários exemplares da 

vegetação autóctone, tais como o tojo (Ulex europaeus), as urzes (Ericas sp.) e a carqueja (Baccharis articulata). 

Passa também por caminhos florestais, densos pinhais, diversas ravinas e escarpas da montanha do Marão, e 

ainda os característicos vinhedos em socalcos, imagem de marca da região (o Douro Vinhateiro).  

 

1.5.1.3 Serra de Montemuro 

A Serra de Montemuro, “a mais desconhecida serra de Portugal” segundo Amorim Girão, é a oitava maior 

elevação de Portugal Continental, com 1382 metros de altitude, e situa-se nos concelhos de Arouca, Cinfães, 

Resende, Castro Daire e Lamego, e entre as regiões do Douro Litoral e da Beira Alta, no Norte de Portugal 

Continental. Compreende 38 763 hectares e o seu ponto mais alto é denominado por Talegre ou Talefe. Com 

um elevado relevo e um grau de inclinação acentuado, a serra é povoada por algumas aldeias que se encontram 

localizadas perto de cursos de água, como o rio Bestança ou Balsemão.  

Local de uma grande biodiversidade é possível encontrar diversos tipos de habitats em bom estado de 

conservação, como as turfeiras ativas, e mais concretamente a vasta comunidade de vertebrados, da qual fazem 

parte inúmeras espécies com estatuto de ameaça (e.g. o lobo - Canis lupus). Existem também diversas espécies 

de aves, como por exemplo: as perdizes (Alectoris rufa), águia de asa redonda (Buteo buteo), melro preto (Turdus 

merula), assim como diversos mamíferos, como a toupeira (Talpa occidentalis), a lebre (Lepus granatensis) e a 

raposa (Vulpes vulpes), javali (Sus scrofa), doninha (Mustela nivalis), texugo (Meles meles) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montemuro Na flora predominam as plantações de pinheiro (Pinus 

pinaster), o carvalho-alvarinho e por vezes o castanheiro (Castanea sativa), o tojo (Ulex spp) as urzes, a giesta 

branca ou giestas das serras (Cytisus multiflorus), e os fetos (Asplenium spp) nas zonas acima de 1000 metros,e 

ainda o piorno bravo (Echinospartum lusitanicum), espécie vulnerável e pouco vulgar na região. 

Nesta serra é possível encontrar diversas quedas de água, moinhos de água empedrados, pontes em madeira 

local e casas de pedra com madeira sobreposta. Existe também uma elevada quantidade de vestígios medievais 

e calçadas pré-romanas que delimitam as rotas e troços pedestres com vocação natural. De entre os possíveis 

percursos, encontram-se identificados sete percursos:  

o PR1 Caminhos do Montemuro: é um percurso pedestre de pequena rota, circular, por caminhos rurais 

e de montanha, homologado pela FCMP para o concelho de Arouca. Tem cerca de 19 quilómetros, com 

um grau de dificuldade médio/alto e com um grande desnível ascendente e outro descendente. Com 

partida e chegada na Sra. do Monte (Alvarenga), destaca-se a passagem por Bustelo e Noninha, e pelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montemuro
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Marco Geodésico da Pedra Posta, ponto mais alto do Concelho de Arouca e um dos pontos mais altos 

da Serra do Montemuro (1 222 m). 

o PR5 Rota das Tormentas: percurso pedestre de pequena rota linear, por caminhos tradicionais e trilhos 

de montanha com 16,2 quilómetros (8,1 quilómetros de ida e 8,1 quilómetros de volta), com partida junto 

à Capela de Silveiras e chegada à Aldeia de Janarde. O seu nível de dificuldade é médio/alto, atingindo 

a altitude máxima de 646m (Portela Malhada) e mínima 200m (Rio Paiva), e com desníveis moderados 

a fortes. Percorre caminhos comuns com o GR 28 “Por Montes e Vales de Arouca”, permitindo a 

contemplação de vales, encostas íngremes e floridas e ainda a vista da Serra de Montemuro. (percurso 

registado no concelho de Arouca) 

o PR2 Percurso das Minas: é um percurso pedestre de pequena rota circular, em fase de vistoria pela 

FCMP no concelho de Castro Daire. Com cerca de 10,2 quilómetros e um grau de dificuldade moderado, 

tem inicio e término junto à capela de Tulha Nova, e passa pelas Minas de Moimenta, sendo possível 

visitar o seu interior, pela aldeia das Levadas e de Moimenta de Cabril, e ainda pela ponte de pedra sobre 

o Rio Tenente. 

o PR3 Trilhos dos Carvalhos: é um percurso circular de pequena rota com uma extensão de 7,5 km, com 

início e fim no largo da capela de Nª. Senhora do Refúgio, no lugar do Fojo, a 1040m de altitude. Este 

percurso passa pela povoação de Codeçal, de Gosende, uma aldeia rural, de Cotelo, onde abunda a 

raça Arouquesa, e ainda de Campo Benfeito, aldeia pertencente ao grupo das “aldeias de Portugal”. 

Nesta povoação poderá visitar as Capuchinhas de Montemuro, no espaço da antiga escola Primária e o 

Teatro Regional da Serra do Montemuro. (percurso em fase de vistoria no concelho de Castro Daire) 

o PR8 Trilho da Pombeira: é um percurso pedestre circular de pequena rota com uma extensão de 10,3 

quilómetros com um nível de dificuldade fácil. Com início e termo junto à Igreja da N. Sr.ª dos Remédios 

em Lamelas, este percurso permite a passagem pela Portela, pelas “Poldras do Meio” do Rio Viodeiro, 

pelo lugar de Codeçais, e pelo lugar de Pombeira, pequeno local com vários moinhos, e onde se 

localizada a cascata de Pombeira. É também local de um geossítio. De referir que o Rio Viodeiro é palco 

de atividades radicais, tais como, o canyoning. 

o PR2 Rota do Vale: percurso pedestre de pequena rota linear com 18,8 quilómetros, no concelho de 

Cinfães, com dois pontos de entrada possível, o Largo da Nogueira, na aldeia de Vila de Muros, ou nas 

Portas de Montemuro, junto da capela das Portas. Este percurso encaminha os visitantes por locais de 

elevado interesse paisagístico, cultural e arquitetónico, tais como: o Prado do Bestança; Ribeira de 

Tendais; Rio Bestança; Ponte de Soutelo; Eira Comunitária do Bustelo; Serra de Montemuro; Capela e 

Muralha das Portas de Montemuro. 

o PR5 Caminho das Portas: percurso pedestre de pequena rota circular de apenas 5,4 quilómetros, de 

grau de dificuldade fácil, com início e fim no parque de lazer de Alhões, passando pela Serra de 

Montemuro de composição granítica. (percurso homologado no concelho de Cinfães) 

Na página da Câmara Municipal de Castro Daire é apresentado um Roteiro, denominado Percurso 1 – Conhecer 

Montemuro17, sugerindo quais os trajetos que devem ser seguidos por forma a conhecer a Serra de Montemuro. 

                                                           
17 http://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=133&limitstart=1.  

http://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=133&limitstart=1
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Nesta, existe também um Miradouro, perto da capela das Portas do Montemuro e localizado a cerca de 1220 

metros de altitude, que se insere na área pertencente à Rede Natura 2000. Por esta Serra passa também a Rota 

da Água e da Pedra, através da Linha M – Montemuro18.  

 

1.5.1.4 Percursos pedestres 

Os percursos pedestres, ou trilhos, são caminhos, marcados ou não, que são divulgados e promovidos com o 

objetivo da prática de pedestrianismo. A seleção e definição dos percursos têm como base não só o interesse 

patrimonial e turístico intrínseco, mas também o contacto com as pessoas originado pela passagem por diversas 

localidades, favorecendo e fomentando o comércio local (e.g. compra de produtos locais, artesanato) e a vivência 

de experiências locais. Os percursos pedestres dos Concelhos de Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco 

de Canaveses, e dos Concelhos limítrofes – Castelo de Paiva, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Penafiel e Resende 

foram identificados como concorrentes da Serra da Aboboreira, e são apresentados de seguida. 

 

1.5.1.4.1 Amarante 

Amarante conta com dois percursos homologados pela FCMP – PR1 Rota do Marancinho e PR2 Rota de São 

Bento – e quatro registados – PR3 Covelo do Monte, PR4 Trilho dos Dólmens BAO/MCN/AMT, PR5 Trilho 

dos Caminhos de Água (AMT-BAO), PR7 Aldeias e Margens do Rio Ovelha (MCN-AMT) – anteriormente 

apresentados, uma vez que percorrem espaços da Serra da Aboboreira, com exceção do PR3: 

 PR1 Rota do Marancinho: percurso de pequena rota circular com cerca de 6 quilómetros, com início 

junto à Igreja românica de Gondar, no lugar de Mosteiro, percorrendo locais de interesse como a igreja 

referenciada acima, o "Lagar dos Mouros" (um lagar esculpido na rocha), a paisagem bucólica da Quinta 

de Marancinho, os vestígios da calçada romana e o ribeiro de Marancinho. 

 PR2 Rota de São Bento: percurso de pequena rota circular com aproximadamente 12 quilómetros, com 

início na praia fluvial do lugar de Rua, junto à ponte sobre o rio Ovelha. Este percurso passa pelo Marco 

geodésico do Picoto, permitindo a observação de uma paisagem a 360º, passa também pelas ruinas da 

antiga estalagem, pela capela de S. Bento e pelo lugar de Rua ou Ovelha do Marão, um local rico do 

ponto de vista patrimonial. 

 PR3 Covelo do Monte: percurso de pequena rota circular com cerca de 7 quilómetros e que inicia na 

aldeia de Covelo do Monte, percorrendo os seus arredores e dando a conhecer uma pequena aldeia a 

pouco mais de 600m de altitude, com construções em xisto intercaladas por outras mais recentes. 

 

1.5.1.4.2 Baião 

No Concelho de Baião encontram-se registados 4 percursos - PR4 Trilho dos Dólmens BAO/MCN/AMT, PR5 

Trilho dos Caminhos de Água (AMT-BAO), PR1 Trilho das Florestas Naturais, PR2 Rota do Castelo ao 

                                                           
18 http://www.rota-ap.pt/linha/montemuro.  

http://www.rota-ap.pt/linha/montemuro
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Carvalhal, passando os três primeiras pela Serra da Aboboreira – e um percurso homologado pela FCMP – PR3 

Rio Ovil: Suas Levadas e Moinhos: 

 PR2 Rota do Castelo ao Carvalhal (disponibilizar informação sobre o percurso P.F.) 

 PR3 Rio Ovil: Suas Levadas e Moinhos: percurso de pequena rota circular com 700 metros, e início e 

término no Lugar da Ponte Nova, local onde se pode apreciar uma ponte em ruína de origem românica. 

Este percurso passa por alguns moinhos, alguns em ruínas e outros reabilitados e transformados em 

turismo rural, e permite o usufruto de paisagens sobre o rio Douro, e passagem por um passadiço sobre 

uma levada que conduzirá até um caminho entre vinha e campos de cultivo. 

 

1.5.1.4.3 Celorico de Basto 

O Concelho de Celorico de Basto tem um percurso pedestre de pequena rota circular denominado PR1 À volta 

do Castelo e “Vila de Basto”, e que se encontra em fase de registo. Este percurso, com uma distância de 11 

quilómetros, e um grau de dificuldade fácil, e partida e chegada na aldeia do Castelo (Arnóia), antiga “Vila de 

Basto”, passa por caminhos florestais, e permite a passagem pelo monte de Calvelo e sua capela, pela Casa de 

Sequeiros, um solar oitocentista com uma capela imponente, e paragem no miradouro da Penícia e do Cavelo.   

 

1.5.1.4.4 Marco de Canaveses 

O Concelho de Marco de Canaveses oferece percursos pedestres de pequena rota que já se encontram 

homologados - PR1 Pedras, Moinhos e Aromas de Santiago (percurso descrito no ponto 1.2.1, uma vez que 

se desenrola pela Serra da Aboboreira) e PR5 Caminhos de Canaveses:  

 PR5 Caminhos de Canaveses: percurso pedestre de pequena rota circular com aproximadamente 8 

quilómetros, um grau de dificuldade fácil a desníveis suaves. O seu ponto de partida e chegada é o 

Parque Fluvial do Tâmega, passando por Outeirinho, Pinheiro e Teixogueira. Percorre a freguesia de 

Pombal, de Barrias, e de Caldas de Canaveses, onde é possível ver o antigo Hotel das Caldas de 

Canaveses, importante centro termal do final do séc. XIX a meados do séc. XX, assim como a Casa da 

Ribeira, imponente solar do séc. XVIII com capela setecentista dedicada a Sta. Rita. 

 ou em fase de vistoria: 

 PR 2 Dois Rios, Dois Mosteiros: percurso pedestre de pequena rota linear por caminhos rurais e 

urbanos com cerca de 12 quilómetros e um nível de dificuldade médio. Tem como locais de partida ou 

chegada, a Vila Boa do Bispo e a Alpendorada, percorrendo trilhos entre os Rios Tâmega e Douro e os 

mosteiros de Santa Maria de Vila Boa do Bispo e São João de Alpendorada, com passagem pelo Castro 

de Arados. 

 PR3 Caminho do Rio: do Douro à serra – percurso linear de pequena rota com cerca de 9,5 quilómetros 

e um grau de dificuldade moderado com desníveis acentuados. Por ser linear, é constituído por dois 

locais distintos que podem funcionar quer como ponto de partida quer como ponto de chegada: Parque 
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de Merendas de Montedeiras e Vimieiro (foz do ribeiro do Douro). Este percurso decorre na serra de 

Montedeiras, permitindo apreciar as tapadas, nomeadamente a tapada de Mexide, assim como a parte 

urbana de Sande e o Lugar do Olival no ribeiro de Sande. 

 PR4 Trilho dos Dólmens BAO/MCN/AMT19 

 PR6 Caminhos de Tongobriga: percurso circular de pequena rota com aproximadamente 8 quilómetros 

e um grau de dificuldade médio. Sendo um percurso circular, este pode ser percorrido em ambos os 

sentidos sendo o sentido mais aconselhado iniciar na Rua da Associação Recreativa do Freixo em 

direção à Formiga. O nome do percurso deve-se a uma importante antiga cidade romana, denominada 

Tongobriga, “civitas” que administrava um vasto e rico território entre o Douro, Tâmega e o Marão. 

Atualmente, os limites e as ruínas de Tongobriga, situam-se no coração da aldeia do Freixo. 

 PR7 Aldeias e Margens do Rio Ovelha20 

 

1.5.1.4.5 Castelo de Paiva 

O Concelho de Castelo de Paiva conta com um percurso pedestre registado na FCMP, o denominado PR 1 CPV 

"Ilha dos Amores", um percurso pedestre de pequena rota, circular e marcado, nos dois sentidos. Com uma 

distância de 7,25 quilómetros e um nível de dificuldade médio. Tem início e fim no Cais do Castelo, junto à Ilha 

do Castelo, comummente conhecida como “Ilha dos Amores”.  

 

1.5.1.4.6 Cinfães 

O Concelho de Cinfães disponibiliza seis caminhos homologados que se apresentam de seguida:  

 PR1 Caminho do Prado: percurso pedestre de pequena rota circular com 6,7 quilómetros, um grau de 

dificuldade moderado face aos acentuados descendentes e ascendentes. Com início no Largo da 

Nogueira, em Vila de Muros. Este percurso desenvolve-se no Vale do Bestança, passando por Covelas 

e Vale Verde.  

 PR2 Rota do Vale: percurso pedestre de pequena rota linear com 18,8 quilómetros, com dois pontos de 

entrada possível, o Largo da Nogueira, na aldeia de Vila de Muros, ou nas Portas de Montemuro, junto 

da capela das Portas. Este percurso encaminha os visitantes por locais de elevado interesse paisagístico, 

cultural e arquitetónico, tais como: o Prado do Bestança; Ribeira de Tendais; Rio Bestança; Ponte de 

Soutelo; Eira Comunitária do Bustelo; Serra de Montemuro; Capela e Muralha das Portas de Montemuro. 

 PR3 Vale de Aveloso: percurso pedestre de pequena rota circular em forma de oito, com 10,7 

quilómetros e um grau de dificuldade baixo. Com início e fim na sede da junta de freguesia de Tendais, 

passa pela aldeia de Macieira, pela ribeira de Covais, por Aveloso e ainda pela povoação de Meridãos. 

 PR4 Encostas da Serra: percurso pedestre de pequena rota circular com 8,1 quilómetros e um baixo 

grau de dificuldade. Tem início e fim junto à eira da Laje, em Bustelo, uma aldeia tradicionalmente 

                                                           
19 Percurso pedestre descrito no ponto 1.2.1, dada a sua localização na Serra da Aboboreira. 
20 Idem. 
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serrana. Este percurso passa pela povoação de Alhões e pelo vale do Rio Bestança por antigas calçadas 

e trilhos. 

 PR5 Caminho das Portas: percurso pedestre de pequena rota circular de apenas 5,4 quilómetros, de 

grau de dificuldade fácil, com início e fim no parque de lazer de Alhões, passando pela Serra de 

Montemuro de composição granítica.  

 PR6 Caminho da Vila: percurso pedestre de pequena rota linear de apenas 2,7 quilómetros (ida e volta 

5,4 quilómetros) com um desnível acumulado de +428 m e tem início na Loja de Turismo de Cinfães ou 

no Centro de Interpretação Ambiental do Vale do Bestança. O percurso permite a visita à aldeia de Pias 

e à Vila de Cinfães.  

 

1.5.1.4.7 Felgueiras 

Em Felgueiras encontram-se registados dois percursos – PR1 e PR2 – e um registado – PR3: 

 PR1 Caminhos Medievais: percurso pedestre de pequena rota circular com cerca de 6 quilómetros e 

um grau de dificuldade baixo, com início e fim no Parque de Campismo de Vila Fria. Este percurso liga 

vários pontos de interesse, essencialmente monumentos religiosos e pontes históricas (e.g. Ponte do 

Arco, Ponte de Vila Fria), e possibilita a passagem pela Casa das Portas (solar Barroco do séc. XVIII), 

pelo Paço de Pombeiro, pelo imponente edifício do antigo Seminário de Stª Teresinha, pela Calçada 

Romana e Cruzeiro de Pombeiro, pelo Mosteiro de Pombeiro e ainda pela aldeia do Burgo. 

 PR2 Caminhos Verdes: percurso pedestre de pequena rota circular com 3,7 quilómetros e um nível de 

dificuldade fácil, também ele com início e fim no Parque de Campismo de Vila Fria. Este percurso, 

essencialmente por caminhos rurais, passa pela Casa da Eira e Casa das Portas, pela Aldeia de Talhós 

(um núcleo de carias casa de arquitetura rural) e de Burgo, onde é comum observarem-se rendeiras a 

tecer Rendas de Filé, e ainda pela Ponte do Arco, caracterizada pela sua traça romana.  

 PR3 Três Rios – Jugueiros: percurso pedestre de pequena rota circular com cerca de 16 quilómetros e 

um grau de dificuldade médio e desníveis moderados. Este percurso, por caminhos rurais, tradicionais e 

florestais, tem início e término Lugar do Assento, e passa pela Capela de N.ª Senhora da Paz (séc. XII), 

e pela Escavanca, local com pequenas quedas de água, uma ponte pedonal, uma pequena açude, e 

vestígios de velhos moinhos de água. Possibilita também a visita à Estação Hidroeléctrica do Corvete e 

da Capela de S. Salvador no cume do terreno, e passagem por Barrias, Travassós (núcleo rural com 

uma ponta com o mesmo nome) e a Ponte Medieval de S. João.  

 

1.5.1.4.8 Lousada 

No Concelho de Lousada existe uma Rede de Percursos pedestre, denominada “Lousada de lés a lés”21, 

constituída por uma Ecopista, com uma extensão superior a 4 quilómetros e com passagem por paisagens 

agrárias, áreas de matagal e zonas de bosque, um percurso – Percurso 1 (PR1) – com extensão superior a 5 

                                                           
21 http://www.cm-lousada.pt/pt/lousada-de-les-a-les.  

http://www.cm-lousada.pt/pt/lousada-de-les-a-les
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quilómetros e que se desenvolve ao longo da margem esquerda do rio Sousa, abrangendo áreas de vale 

agricultadas e florestadas e percorre parte de um caminho romano permitindo a observação do património 

edificado disperso, e ainda o Percurso 2 (PR2), com uma extensão superior a 8 quilómetros, desenrolando-se 

entre a cabeceira do vale do rio Mezio e as encostas sobranceiras ao vale do rio de Porto, ligando o lugar de 

Santa Águeda (Sousela) ao lugar de Requeixos (Lustosa), pautado por componentes de interesse patrimonial 

como moinhos, levadas, pontões, capelas, cruzeiros mas essencialmente natural uma vez que se estende por 

áreas com reduzida presença humana. 

 

1.5.1.4.9 Penafiel 

O Concelho de Penafiel conta apenas com um percurso pedestre homologado pela FCMP: 

 PR1 Caminho dos Moinhos: percurso pedestre de pequena rota circular com cerca de 3 quilómetros e 

com um grau de dificuldade fácil. Este percurso tem início e fim no Parque de merendas e lazer de 

Capela, passando por seis moinhos recuperados e integrados numa zona verde, abraçados pelas águas 

do ribeiro da Trunqueira, dando origem ao projeto Museu da Broa. 

 

1.5.1.4.10 Resende 

No Concelho de Resende existe um percurso denominado PR1 Percurso do Vale do Cabrum, um percurso de 

pequena rota circular com cerca de 10 quilómetros e um grau de dificuldade moderado, com início e término em 

Covelinhas, passando pela aldeia abandonada do monte de Covelos e pela aldeia da Panchorrinha, onde é 

possível palmilhar as estreitas e seculares ruas da povoação, observando o seu património histórico e 

paisagístico. Este percurso permite também a visita da aldeia de Ovadas de Cima, com os seus moinhos de 

rodízio, e da Igreja matriz de S. Pelágio, e ainda a passagem pelas pontes da Panchorrinha e Covelinhas, dos 

séculos XVIII, locais privilegiados para a pesca desportiva. 

Ecopista da Linha do Tâmega 

A Ecopista da Linha do Tâmega22 surgiu, enquanto atração turística, a 1 de Janeiro de 1990, quando a Linha do 

Tâmega, inicialmente denominada Caminho de Ferro do Valle do Tâmega com uma extensão total de 51,733 

quilómetros, viu desativada o ramal ferroviário entre Amarante e Arco de Baúlhe, dando lugar a uma via verde 

destinada a passeios pedestres, de bicicleta ou qualquer outro meio não poluente, propiciando um percurso 

suave e acessível para todos, tendo em conta as características do piso e o baixo declive. Esta atração de quase 

40 quilómetros e que atravessa três Municípios: Amarante, Celorico de Basto e Cabeceiras de Basto, surge 

oficialmente com a denominação de “Ecopista da Linha do Tâmega” apenas em 2007 com a assinatura de um 

protocolo entre as Autarquias envolvidas, a Refer e o Estado.  

Localizada numa região com características naturais singulares, esta Ecopista percorre uma das mais belas 

linhas ferroviárias do país, possibilitando o contacto direto com o património histórico e natural envolvente, 

                                                           
22 http://www.ciclovia.pt/ciclovias/1norte/2braga/ltamega/ltamega.php.  

http://www.ciclovia.pt/ciclovias/1norte/2braga/ltamega/ltamega.php
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nomeadamente as muitas aldeias e pontes que esta atravessa ao longo da sua extensão, as paisagens 

verdejantes de incomparável beleza e, o Rio Tâmega, ex-líbris desta região.  

Este projeto, incluído na Rede Europeia de Vias Verdes, tem o seu início ao km 12,467, na cidade de Amarante, 

e termina ao km 51,733 na Freguesia Cabeceirense de Arco de Baúlhe. Apenas interrompida num pequeno troço 

de terra batida entre Chapa e Codeçôso, com cerca de 3 quilómetros, mas que pode ser percorrido em BTT, esta 

Ecopista oferece paisagens magnificas e uma experiencia particular, que concilia a natureza e a vertente cultural, 

uma vez que o trajeto passa pela antiga Estação de Arco de Baúlhe, onde se localiza o Museu das Terras de 

Basto, que integra um Centro Documental e um Núcleo Ferroviário, no qual é possível contemplar os recuperados 

edifícios da antiga estação e apreciar diversas peças e coleções, com destaque para a pista de comboios. 

 

1.5.2 Concorrência Indireta 

A concorrência indireta foi definida como todos os produtos substitutos próximos, com um carácter de 

razoabilidade face à tipologia de atividade, ao tempo a despender para a realização da atividade e ao público-

alvo em questão, ou seja, todos os produtos/atividades que provocam rivalidade no consumo.  

No presente estudo, considerando a tipologia de atividade e as caraterísticas associadas a esta e aos potenciais 

visitantes – necessidade de mobilidade/capacidade física, gosto pelo turismo de natureza (e.g. caça, fauna, flora), 

disponibilidade de estada reduzida – foram definidos como concorrentes indiretos o Parque Florestal de 

Amarante, a Rota do Românico, rota que os quatro Concelhos objeto de estudo integram; a Rota da Água e da 

Pedra; os desportos de natureza; pontos de interesse turístico e cultural nos Concelhos de Amarante, Baião, 

Celorico de Basto e Marco de Canaveses. 

De referir que as atividades acima enunciadas poderão ser consideradas concorrentes, se tivermos em atenção 

o período de 1 dia, mas, simultaneamente, complementares, no caso dos residentes nas proximidades e no caso 

de turistas que permaneçam por um maior período de tempo no território23. 

 

1.5.2.1 Parque Florestal de Amarante 

O Parque Florestal de Amarante é um parque localizado nas margens do rio Tâmega que ocupa 5 hectares em 

Cepelos, uma freguesia de Amarante. Este parque teve a sua origem em 1916, quando, por iniciativa de António 

do Lago Cerqueira, começou a ser plantado com o objetivo de florestar o Marão e a serra da Meia Via. É um 

parque muito procurado, especialmente no Verão para lazer, passeios pedestres e desporto, tornando-o um 

centro de atração de jovens e famílias que aí procuram disfrutar de um agradável dia ao ar livre e em contacto 

com a natureza. No seu interior acolhe importantes espécies vegetais, como o Ginkgo, árvore considerada um 

fóssil vivo, pois terá surgido há mais de 150 milhões de anos e é considerada a árvore mais antiga do mundo. 

  

                                                           
23 Estada média nos Concelhos objeto de estudo, em 2015: Amarante - 1,7; Baião - 1,8; Celorico de Basto - 3,0; Marco de 
Canaveses - 2,5 (INE, 2016). 
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1.5.2.2 Rota do Românico 

A Rota do Românico consiste numa rota em terras dos vales do Sousa, Douro e Tâmega, localizados no coração 

do Norte de Portugal, integrando 58 monumentos de grande valor e de excecionais particularidades, pretendendo 

assumir um papel de excelência no âmbito do turismo cultural e paisagístico, possibilitando posicionar a Região 

como um destino de referência do românico. A riqueza da arquitetura românica da região é também evidenciada 

pela diversidade de tipologias, expressa nos monumentos que compõem a Rota do Românico: mosteiros, igrejas, 

ermidas, pontes, torres e monumentos funerários. Tem como lema “Uma experiência fundada na História”24.  

 

1.5.2.3 Rota da Água e da Pedra 

A Rota da Água e da Pedra é uma rota que se diferencia por valorizar elementos do património natural e cultural 

ligados à água e à pedra (e.g. cascatas, rios, gravuras pré-históricas, turfeiras, antigas minas, dolmens, fragas, 

fósseis) e é composta por 9 linhas - Vouga (V), Arestal (T), Arada (A), Freita (F), Caima (C), Paiva (P), Montemuro 

(M), Bestança (B) e Douro (D) – localizadas entre o Douro e o Vouga constituindo por mais de 200 pontos 

turísticos divididos por vários municípios. 

 

1.5.2.4 Desportos de natureza  

Os desportos de natureza (e.g. parapente, BTT, canoagem, percursos pedestres, escalada, espeleologia), 

conceito que pode definir-se pelo espaço físico onde se pratica – as áreas naturais – constituindo estas o suporte 

essencial e oferecendo as condições únicas para a prática (Burnay, 1997), foram considerados atividades 

concorrentes à Serra da Aboboreira, tendo em consideração o período de 1 dia, dada a exigência física e o tempo 

de realização necessário ao desenvolvimento das mesmas.  

No entanto, os desportos de natureza também podem constituir atividades complementares à Serra da 

Aboboreira, quando considerado o caso dos residentes nas contiguidades e, no caso dos turistas, quando 

considerada uma estada no território mais prolongada, por exemplo, para benefício das diversas riquezas 

naturais dos Concelhos objeto de estudo.  

A integração das diversas experiências relacionadas com a prática de desportos na Natureza, como rafting, 

canyoning, BTT, hiking, climbing, e/ou de atividades que requerem um elevado grau de concentração ou de 

conhecimento (e.g. birdwatching), permitem a criação e desenvolvimento de programas com ofertas 

complementares, direcionados a públicos-alvo amantes da natureza, aventura e desporto. Também a considerar 

no âmbito da promoção e da concertação de esforços, tendo em vista a minimização de custos e a maximização 

do número de visitantes a atrair para a Serra da Aboboreira, é a interligação desta com as iniciativas a promover 

nos Concelhos de Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses (e.g. feiras, festas e romarias). 

 

                                                           
24 http://www.rotadoromanico.com/vpt/Paginas/Homepage.aspx.  

http://www.rotadoromanico.com/vpt/Paginas/Homepage.aspx
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1.5.2.5 Pontos de interesse nos Concelhos objeto de estudo 

Em Amarante, um dos pontos de interesse do Concelho e atração turística concorrente, é a Igreja e Convento 

de São Gonçalo, localizada no sítio da ermida onde se julga estar sepultado São Gonçalo, tendo sido iniciada a 

sua construção no século XVI, em 1540 e trespassado vários reinados e recebido influências renascentistas, 

maneiristas, barrocas e oitocentistas. De entre as principais características, destacam-se a Varanda dos Reis 

(onde estão as estátuas de D. João III, D. Sebastião, D. Henrique e D. Filipe I) e o claustro principal de dois 

andares. 

Outro ponto turístico identificado é o Museu Amadeo de Souza-Cardoso25, que se encontra instalado em parte 

do edifício do Convento Dominicano de São Gonçalo desde 1947, e procura reunir materiais respeitantes à 

história local e recordar artistas e escritores nascidos em Amarante, como Amadeo de Souza-Cardoso, Teixeira 

de Pascoaes, Agustina Bessa Luís e Alexandre Pinheiro Torres. Como principal vocação encontra-se a Arte 

Portuguesa Moderna e Contemporânea, nomeadamente a pintura e a escultura. Para além da exposição 

permanente, o Museu organiza exposições temporárias, temáticas, ou monográficas, dando a conhecer o seu 

acervo e coleções oficiais ou obras de artistas em atividade. 

Também a Ponte de São Gonçalo é um ponto de interesse do Concelho, considerado Monumento Nacional 

desde 1910. Localizada sobre o rio Tâmega, teve a sua origem numa ponte fortificada, de época medieval, 

associando-se a sua edificação a São Gonçalo, no século XIII. Em 1763, com as cheias, a ponte desmoronou-

se e em 1782 foi iniciada a sua reconstrução. Foi aberta de novo ao trânsito em 1790. Momento histórico 

marcante deste monumento é a resistência, durante 14 dias, dos soldados portugueses, comandados pelo 

General Silveira, contra a passagem das tropas napoleónicas, em 1809. 

No Concelho de Baião, encontra-se a Fundação Eça de Queiroz26, um Núcleo museológico localizado na Casa 

de Tormes, que pretende dar a conhecer a vida e obra de Eça de Queiroz. A atividade da Fundação centra-se 

nas componentes Cultural, Educativa, Agrícola e Turística, organizando anualmente visitas guiadas, o 

visionamento de documentários, ateliers de escrita criativa, de instrumentos musicais tradicionais portugueses e 

possibilidade de uma apresentação cénica da obra "A Cidade e as Serras", em teatro de papel.  

O Centro Interpretativo do Vinho e da Vinha, localizado no Mosteiro de Santo André de Ancede, é outro ponto de 

interesse do Concelho, onde é possível visitar uma pequena exposição sobre o ciclo da vinha e do vinho, 

conhecer a história do Mosteiro, e ainda visitar a Quinta, onde se encontram 20 painéis, em mosaico natural, 

com os Mistérios da Vida de Cristo. 

Foi também identificada a Casa do Lavrador, um museu rural e etnográfico, inaugurado a 26 de Junho de 1999, 

que retrata a casa do camponês do século XIX e início do século XX, e dá a conhecer as verdadeiras maneiras 

de agir e de fazer, indo ao encontro do que era o dia-a-dia de uma família de lavradores, há 100 anos atrás. De 

entre as atividades desenvolvidas neste espaço, destacam-se as demonstrações autênticas das fainas agrícolas 

mais relevantes, como sejam: as vessadas, as sachas, as vindimas ou as desfolhadas. 

                                                           
25 http://www.amadeosouza-cardoso.pt/  
26 https://feq.pt/  

http://www.amadeosouza-cardoso.pt/
https://feq.pt/
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Em Celorico de Basto, como ponto de interesse concorrente, foi identificado o Castelo de Arnóia, um castelo 

românico de final do séc. X ou início do séc. XI e que foi classificado como Monumento Nacional em 1946. É um 

Castelo de reduzidas proporções, que apresenta uma planta poligonal irregular orgânica, destacando-se quatro 

elementos defensivos: a torre de menagem (cujo último piso e conjunto de ameias foram reconstituídos no século 

XX), o torreão quadrangular, uma única porta e cisterna. 

Também os Moinhos de Argontim são uma atração turística do Concelho, localizados nas margens do Rio Bugio, 

onde também é possível encontrar engenhos de tempos passados, como uma serração de madeira movida a 

água, uma azenha e até um alambique, dando a conhecer aos visitantes como era feira a moagem de cereais e 

frutos secos e ainda como funcionava a indústria da tanoaria.  

A Rota do Vinho Verde também foi identificada como uma atividade concorrente, na qual integra mais de 60 

espaços aderentes de diversos Concelhos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, da qual Celorico de Basto 

se integra. Neste Concelho, é possível degustar e usufruir de uma experiencia vínica em espaços como a Quinta 

de Santa Cristina, com cerca de 50 hectares, entre vinha e floresta, que usufrui de uma envolvente singular entre 

as serras de Fafe, Marão, Alvão e Cabreira, e com pontos de interesse que integram os percursos e visitas 

guiadas: Vinhas; Adega; Jardim das camélias; Capela de Santa Cristina; Pomares de fruta, floresta e um pequeno 

riacho; e a Casa do Campo, uma unidade de turismo de habitação, caracterizada por traços barrocos dos jardins 

povoados por camélias e uma nobre traça do solar, que disponibiliza, entre outros, os seguintes serviços: prova 

de vinho, serviço de refeições e venda de artesanato.  

No Marco de Canaveses, como atração turística concorrente, foi identificada a Rota do Vinho do Marco que 

integra 18 quintas e casas produtoras de vinhos, de na qual se destacam os vinhos verdes brancos e tintos, 

característicos da região. Esta rota para além de ser uma experiencia alicerçada na gastronomia também permite 

o usufruto e contemplação do património natural e edificado do Concelho, uma vez que o percurso passa por 

diversas zonas de Marco de Canaveses, possibilitando a visita à cidade romana de Tongobriga, localizada no 

Freixo, ou as albufeiras do Torrão e do Carrapatelo.  

Também o Santuário do Menino Jesus de Praga/Convento de Avessadas27 é um ponto de interesse do Concelho, 

local dedicado ao Menino Jesus de Praga, como o nome indica. Este espaço integra a Igreja do Santuário, onde 

se encontra o Trono do Menino Jesus, obra do carmelita descalço Frei Mauro, inaugurado no dia 6 de Outubro 

de 1962 e a imagem do Menino Jesus, talhada pelo famoso escultor de arte sacra, Guilherme Ferreira Thedim, 

o Museu do Menino Jesus, Exposições temporárias, os Mistérios da Santa Infância (Coroinha), peças em bronze 

que representam a Santa Infância do Menino Jesus, a Mata do Carmelo com alguns espaços com um simbolismo 

orante (graus de oração) e ainda o Cruzeiro do Menino das Moradas, construído em honra dos 500 anos do 

nascimento de Santa Teresa de Jesus. 

Foi ainda identificado no Concelho o Museu da Pedra, inaugurado em 6 de Setembro de 2009, onde o granito é 

celebrado e recordado como o garante da sustentabilidade económica e um dos principais motores de 

                                                           
27 http://avessadas.carmelitas.pt/.  

http://avessadas.carmelitas.pt/
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desenvolvimento do Concelho do Marco de Canaveses. É constituído por três núcleos distintos desenvolvidos 

num diálogo vivo: "O Homem e a Pedra", "A Pedra nas Artes" e "A Pedra e o Desenvolvimento Local". Este 

museu integra o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, um projeto de 

colaboração, promoção e dinamização que engloba Museus, Fundações, Centros de Ciência Viva, Geoparques 

e Universidades numa lógica de "museu aberto". 

 

1.6 Identificação de redes de promoção do turismo de natureza da Região  

Na página “Visit Portugal”28, dedicada à divulgação do turismo de Portugal, é possível encontrar informação sobre 

as várias grandes Regiões do País, entre elas, o Porto e Norte, em que se insere o Baixo Tâmega. Nesta secção 

são apresentados alguns dos pontos mais atrativos, algumas capitais de distrito, bem como elementos 

caracterizadores da região, tais como o Rio Douro, o Vinho do Porto ou ainda os parques naturais. São também 

sugeridas algumas rotas turísticas, quer direcionadas para cidades específicas, como Braga, Porto, Guimarães, 

quer para outros territórios, como é o caso do Vale do Douro, a Rota do Românico, ou a Rota do Vinho do Porto 

e Douro.  

Na secção “O que fazer?” é possível selecionar a opção “Natureza” direcionada para o denominado Turismo de 

Natureza, sendo apresentada informação sobre a diversidade paisagística que existe em Portugal, como é o 

caso das montanhas, planícies, praias, ilhas (Madeira e Açores), entre outros. São propostas algumas rotas 

turísticas e atividades que permitem usufruir das condições naturais de Portugal, a título de exemplo, “Açores: 

Nove ilhas – Um Geoparque”, “Rota Vicentina”, “Arouca Geoparque”, “Algarve – Passeios a pé e de bicicleta”, e 

“Observação de aves”. 

 

Ainda que não seja possível encontrar informação promocional sobre o Baixo Tâmega, enquanto expressão que 

delimita uma zona geográfica, na página “Visit Portugal”, é possível encontrar informação sobre os concelhos 

que o compõem - Amarante, Celorico de Basto, Marco de Canaveses e Baião. A sua referência encontra-se na 

secção “Porto e Norte”, na qual estão disponibilizados variados roteiros turísticos, destacando-se de seguida, os 

que integram e/ou referem os Concelhos acima mencionados como ponto de interesse e passagem: 

 “Rota do Românico”29: engloba o percurso dos 58 monumentos localizados no norte de Portugal, junto 

aos rios Tâmega, Sousa e parte do Douro, no qual Amarante, Celorico de Basto e Marco de Canaveses 

se inserem; 

 “Rota dos Vinhos Verdes”30: engloba e considera a região do de Amarante e Baião. É também referida 

a Rota do Românico; 

 

                                                           
28 www.visitportugal.com.  
29 https://www.visitportugal.com/pt-pt/destinos/porto-e-norte/73743.  
30 https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/73745.  

http://www.visitportugal.com/
https://www.visitportugal.com/pt-pt/destinos/porto-e-norte/73743
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/73745
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Uma procura realizada na secção “O que procura?” por “Museus, Monumentos e Sítios” e pelas localidades 

Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses, permite encontrar referência a diversos elementos 

caracterizadores do território, entre eles, o “Convento de São Gonçalo”, o “Museu Municipal Amadeo de Souza-

Cardoso”, a “Igreja de Santa Maria de Gondar”, a “Igreja de São Tiago de Valadares”, o “Mosteiro de Santo André 

de Ancede”, a “Ponte de Esmoriz”, o “Castelo de Arnoia”, a “Igreja de São Salvador de Ribas”, a “Igreja Matriz 

de Veade”, a “Capela da Senhora da Livração de Fandinhães”, o “Mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo” 

e a “Ponte do Arco”, na sua maioria parte integrante da Rota do Românico do Tâmega e Sousa. 

Também numa procura realizada na secção “O que procura?” por “Localidades”, é possível encontrar referências 

a cada um dos Concelhos. No caso de Amarante é enfatizada a presença da Serra do Marão, da ponte construída 

sobre o rio Tâmega, e ainda a famosa doçaria da terra. Para Baião, é mencionada a sua antiguidade e local de 

conquista aos mouros, assim como a influência do Rio Douro para a paisagem da região. Celorico de Basto, por 

sua vez, é revelada como uma localidade que teve elevada importância na época medieval, dado os pontos 

estratégicos da região, e como um território procurado por famílias nobres, nas épocas mais recentes, que aí 

construíram os seus solares. A quarta localidade, o Marco de Canaveses, é apresentada como território 

localizado num dos pontos mais férteis da região do Douro, razão pela qual alcançou importância como núcleo 

de produção agrícola, em particular, de vinho e castanhas. É também referida a Igreja projetada por Siza Vieira, 

caraterizada por uma arquitetura invulgar. 

Quando realizada uma pesquisa na página da Associação de Turismo do Porto e Norte31 é possível encontrar 

referência ao Concelho de Amarante, nomeadamente o Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, o 

Convento de São Gonçalo e ainda o Mosteiro de São Martinho de Mancelos, elementos integrados na notícia 

sobre a Rota do Românico – intitulada “4 Days on the Romanesque Route, in Tâmega and Vale do Sousa”32 – 

quando selecionada a secção “Blog” onde existem notícias sobre os mais variados temas. Ainda na mesma 

secção encontra-se referência aos vinhos verdes e Amarante na notícia “Vinho Verde Route in Northern 

Portugal”33, com sugestões de três roteiros para conhecer a região dos Vinhos Verdes. Também outra referência 

a Amarante, nomeadamente ao Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, é encontrada na notícia “Northern 

Portugal: Museums and Monuments”34. Um roteiro dedicado à Rota do Românico, com notícia intitulada “The 

Sousa Valley Romanesque Route”35, menciona os Concelhos de Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco 

de Canaveses. 

Quando selecionada a secção “Porto and the North” na parte superior da página, encontramos nas secções 

“Visiting” e “What to do” informação sobre uma ampla variedade de temas da região do Porto e do Norte de 

Portugal, a título de exemplo “Gastronomy and Wines”, “Natural Parks & Birdwatching”, “Religious Festivities”, 

entre outros.   

 

                                                           
31 http://visitportoandnorth.travel/ATP.  
32 http://visitportoandnorth.travel/Blog/4-Days-on-the-Romanesque-Route-in-Tamega-and-Vale-do-Sousa.  
33 http://www.visitportoandnorth.travel/Blog/Vinho-Verde-Route-in-Northern-Portugal. 
34 http://www.visitportoandnorth.travel/Blog/Northern-Portugal-Museums-and-Monuments. 
35 http://www.visitportoandnorth.travel/Blog/The-Sousa-Valley-Romanesque-Route.  

http://visitportoandnorth.travel/ATP
http://visitportoandnorth.travel/Blog/4-Days-on-the-Romanesque-Route-in-Tamega-and-Vale-do-Sousa
http://www.visitportoandnorth.travel/Blog/Vinho-Verde-Route-in-Northern-Portugal
http://www.visitportoandnorth.travel/Blog/Northern-Portugal-Museums-and-Monuments
http://www.visitportoandnorth.travel/Blog/The-Sousa-Valley-Romanesque-Route


         

Página 50 de 88 

 

Na página web da Entidade Regional de Turismo da Região Porto e Norte de Portugal é possível encontrar uma 

secção dirigida ao Turismo de Natureza, com referências e destaque para o Parque Nacional Peneda Gerês e o 

Parque Natural Litoral Norte36. São também disponibilizados quatro E-Books sobre “Ciclovias, Ecopistas e 

Ecovias”, “Guia da Natureza”, “Turismo Activo” e “Guia de Observação de Aves do Norte de Portugal”, e uma 

agenda de eventos37, que vão desde caminhadas, até feiras de vinho e gastronómica, passando por festivais e 

festividades locais, entre outras. 

Quando realizada uma pesquisa na secção “O que visitar?” pelo Concelho de Amarante, encontram-se 

referências de diversos tipos, quer de “atrações”, como é o caso do “Convento de São Gonçalo”, a “Casa das 

Artes de Amarante” ou a “Igreja de Santa Maria de Jazente”, quer de “cultura e património”, seja o “Mosteiro de 

São Martinho de Mancelos”, a “Ponte de Fundo de Rua” ou a “Biblioteca Municipal Albano Sardoeira”, quer ainda 

de “natureza”, como a “Ecopista da Linha do Tâmega”, ou o “Parque Florestal de Amarante”.  

No caso de Baião, as referências mais significativas dizem respeito à “Casa do Lavrador – Museu Rural e 

Etnográfico”, ao “Centro Interpretativo do Vinho e da Vinha - Mosteiro de Santo André de Ancede”, ao “Conjunto 

Megalático da Serra da Aboboreira”, à “Fundação Eça de Queiroz”, à “Ponte de Esmoriz”, à “Igreja de São Tiago 

de Valadares” e ainda ao “Mosteiro de Santo André de Ancede”.  

Para Celorico de Basto, entre as menções apresentadas, identificamos, a “Biblioteca Municipal Prof. Doutor 

Marcelo Rebelo de Sousa”, o “Castelo de Arnoia”, a “Ecopista do Tâmega”, a “Igreja de Santa Maria de Veade”, 

a “Igreja do Salvador de Fervença” e o “Parque Urbano do Freixieiro”.  

Sobre o Marco de Canaveses, é possível encontrar referências de diferentes tipos, seja a “Capela da Senhora 

da Livração de Fandinhães”, a “Igreja de Santa Maria de Sobretâmega”, a “Igreja de São Martinho de Soalhães”, 

o “Memorial de Alpendorada” e a “Ponte do Arco”, quando selecionado o filtro “atrações”, a “Aldeia de 

Tongobriga”, o “Castro dos Arados/Alto de Santiago”, o “Convento de Avessadas/Santuário do Menino Jesus de 

Praga” ou “Pelourinho de Soalhães” para o filtro “cultura e património”, a “Barragem do Carrapatelo”, o “Parque 

Fluvial do Tâmega”, o “Penedo de Cuba/Gruta das Coriscadas”, os percursos “PR BAO/MCN/AMT 4 -Trilho dos 

Dólmens”, “PR1 - Pedras, Moinhos e Aromas de Santiago”, “PR2 - Dois Rios e Dois Mosteiros”, “PR3 - Caminho 

do Rio”, “PR5 - Caminhos de Canaveses”, e a “Serra da Aboboreira”, na seleção “natureza”. 

 

Na página da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa é possível também encontrar uma breve 

informação acerca dos Concelhos de Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses, com as 

seguintes descrições38: 

No coração da região do Tâmega e Sousa, Amarante é um município do distrito do Porto com 

origens ancestrais. O concelho é a comunhão perfeita entre o património material, como o Convento 

e a Igreja de S. Gonçalo ou o Mosteiro de Travanca, e as paisagens naturais, como o rio Tâmega e 

                                                           
36 http://www.portoenorte.pt/client/skins/areas.php?cat=43&top=12.  
37 http://www.portoenorte.pt/client/skins/categoria.php?cat=203&top=12.  
38 http://www.cimtamegaesousa.pt/#/.  
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as serras do Marão e da Aboboreira. Repleto de história e tradição, o Município tem como símbolo 

maior e santo padroeiro S. Gonçalo. 

 

Baião, concelho do distrito do Porto, tem a sua génese na Idade Média. Com uma alta percentagem 

de área verde, Baião é um dos municípios portugueses com melhor qualidade ambiental. Inspiração 

de Eça de Queiroz para “A Cidade e as Serras”, a beleza dos seus recursos naturais é sempre 

admirada por quem parte à descoberta. A sua paisagem rica, conjugada com uma gastronomia 

inconfundível, fazem de Baião uma localidade única. 

 

Celorico de Basto é um concelho do distrito de Braga, situado junto ao rio Tâmega. Pleno de beleza 

natural, o Município estende-se até à Serra do Marão. Composto por terras férteis, por aqui 

passaram várias culturas que deixaram as suas marcas, como é o caso de uma povoação de nome 

Celióbriga ou Celóbriga que está ligada ao seu topónimo. A região está claramente ligada ao seu 

castelo - Castelo de Celorico de Basto - de onde se desenvolveu ao longo dos anos. 

 

Com a origem do seu topónimo divida em explicações geológicas e lendárias, o concelho de Marco 

de Canaveses foi fortemente influenciado por Reis e Nobreza. Localizado no distrito do Porto, o 

município foi brindado com dois dos mais belos rios do país – o rio Douro e o rio Tâmega. Para além 

de toda a história e paisagem natural, Marco de Canaveses é o berço de figuras ilustres, como 

Cármen Miranda e Aníbal Barreira. Se a intenção for visitar, a antiga cidade romana de Tongobriga 

e a Igreja de Santa Maria, desenhada por Siza Vieira, são pontos obrigatórios. 

 

1.7 Identificação de meios de promoção e divulgação existentes  

O Baixo Tâmega, através da Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT), detém uma ampla prática no 

âmbito da proteção, preservação e divulgação do seu património. Assim, através do presente plano de marketing, 

a Associação e os Municípios individualmente aplicarão toda a sua experiência e conhecimento adquirido na 

divulgação, promoção e revitalização da Serra da Aboboreira, maximizando, de forma sustentável, o seu número 

de visitantes e o usufruto do espaço disponibilizado. Desta forma, importa conhecer os meios de promoção e 

divulgação da AMBT e dos Municípios disponíveis na atualidade.  

Os principais meios de promoção e divulgação online existentes da AMBT identificados foram a página web da 

própria Associação, no separador “Turismo”, especificamente a secção “O que ver?”, na qual são divulgados os 

principais atrativos da Região, sejam o “património”, os “locais de culto”, ou os “miradouros e visitas”39, e a secção 

“O que fazer?”, na qual são divulgadas atividades e atrações dos Municípios sob temáticas como “museus”, 

                                                           
39 http://www.baixotamega.pt/pages/201.  
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“artesanato”, “festas e feiras”, e “roteiros”40, e ainda a página web de cada um dos Municípios. Também é possível 

identificar uma secção denominada “Rotas e percursos”, na qual são apresentados roteiros e percursos na 

Região. Ainda na página inicial, é possível identificar um separador, que é direcionado para uma nova página, 

dedicada exclusivamente à Serra da Aboboreira41, na qual é apresentada “o projeto”, os “estudos” realizados”, 

alguns “percursos definidos” e ainda “galerias” de imagens. 

Ao nível individual, cada um dos Municípios dispõe de uma página web, na qual é possível encontrar informação 

sobre o território, nomeadamente, os elementos e atrativos caraterizadores do destino.  

 Amarante tem, na sua página web, uma secção dedicada ao visitante, intitulada “Visitar”42, na qual é 

possível encontrar informação sobre a “História”, a “Gastronomia” do território, os seus locais de 

“Cultura”, como também a “Natureza”, elemento caraterizador do destino, na qual é mencionada a Serra 

da Aboboreira.  

 Na página web do Município de Baião, existe uma secção para “Descobrir Baião”43, na qual são 

divulgados, a título de exemplo, os “Locais a Visitar”, a “Gastronomia e Vinhos”, os “Circuitos Turísticos” 

e as “Ferias e Romarias”. Dispõe igualmente de uma página dedicada ao Turismo da região, na qual 

divulga informação sobre a “Vida Natural” do destino, os sabores da terra - “Terra de Sabores”, a sua 

história – “Terra Milenar” e cultura – “Terra de Cultura”, as atividades disponíveis – “Terra de Aventura”, 

e ainda as características que a tornam um lugar singular – “Terra Mágica”44. 

 Também Celorico de Basto dispõe de uma secção, na sua página web, dedicada ao “Turismo”45, na qual 

divulga a “Rota do Românico”, a “Rota do Vinho Verde”, o seu “Património”, as 

“Festas/Romarias/Festivais”, como também “Zona de Caça Municipal”.  

 O Município de Marco de Canaveses possui igualmente uma secção direcionada para a informação 

respeitante ao Turismo, intitulada “Visitar”, e de seguida “Turismo”46, na qual apresenta informação sobre 

o “Artesanato”, as “Feiras, Festas e Romarias”, a “Gastronomia”, “O que fazer”, a “Rota do Românico”, a 

“Rota dos Vinhos do Marco” e os “Percursos Pedestres”, secção na qual integra informação sobre a 

Serra da Aboboreira. Possui igualmente uma página dedicada ao Turismo, na qual divulga informação 

sobre “Alojamento”, “Monumentos”, “Locais de interesse”, entre outros, assim como dispõe de uma 

ferramenta, intitulada “Explorar”47, na qual é possível criar um plano de visita personalizado, permitindo 

uma sistematização dos das atividades e locais a visitar. 

                                                           
40 http://www.baixotamega.pt/pages/212.  
41 http://www.baixotamega.pt/pages/463.  
42 http://www.cm-amarante.pt/pt/amarante.  
43 http://www.cm-
baiao.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YToxOntpOjA7czoyOiI1NCI7fXM6MzoiY
2lkIjtzOjI6IjU0IjtzOjEzOiJ2ZXJzYW9fdGFiZWxhIjtzOjY6Im9ubGluZSI7fQ==.  
44 https://visitbaiao.pt/.  
45 http://www.mun-celoricodebasto.pt/pt/turismo.  
46 https://www.cm-marco-
canaveses.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YTozOntpOjA7czoxOiIxIjtpOjE7czo
yOiI3MSI7aToyO3M6MjoiMzMiO31zOjM6ImNpZCI7czoyOiIzMyI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO
30=.  
47 
http://www.marcodecanaveses.pt/turismo/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YToxOn
tpOjA7czoxOiIyIjt9czozOiJjaWQiO3M6MToiMiI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30=.  

http://www.baixotamega.pt/pages/212
http://www.baixotamega.pt/pages/463
http://www.cm-amarante.pt/pt/amarante
http://www.cm-baiao.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YToxOntpOjA7czoyOiI1NCI7fXM6MzoiY2lkIjtzOjI6IjU0IjtzOjEzOiJ2ZXJzYW9fdGFiZWxhIjtzOjY6Im9ubGluZSI7fQ
http://www.cm-baiao.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YToxOntpOjA7czoyOiI1NCI7fXM6MzoiY2lkIjtzOjI6IjU0IjtzOjEzOiJ2ZXJzYW9fdGFiZWxhIjtzOjY6Im9ubGluZSI7fQ
http://www.cm-baiao.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YToxOntpOjA7czoyOiI1NCI7fXM6MzoiY2lkIjtzOjI6IjU0IjtzOjEzOiJ2ZXJzYW9fdGFiZWxhIjtzOjY6Im9ubGluZSI7fQ
https://visitbaiao.pt/
http://www.mun-celoricodebasto.pt/pt/turismo
https://www.cm-marco-canaveses.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YTozOntpOjA7czoxOiIxIjtpOjE7czoyOiI3MSI7aToyO3M6MjoiMzMiO31zOjM6ImNpZCI7czoyOiIzMyI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30
https://www.cm-marco-canaveses.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YTozOntpOjA7czoxOiIxIjtpOjE7czoyOiI3MSI7aToyO3M6MjoiMzMiO31zOjM6ImNpZCI7czoyOiIzMyI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30
https://www.cm-marco-canaveses.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YTozOntpOjA7czoxOiIxIjtpOjE7czoyOiI3MSI7aToyO3M6MjoiMzMiO31zOjM6ImNpZCI7czoyOiIzMyI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30
https://www.cm-marco-canaveses.pt/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YTozOntpOjA7czoxOiIxIjtpOjE7czoyOiI3MSI7aToyO3M6MjoiMzMiO31zOjM6ImNpZCI7czoyOiIzMyI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30
http://www.marcodecanaveses.pt/turismo/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YToxOntpOjA7czoxOiIyIjt9czozOiJjaWQiO3M6MToiMiI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30
http://www.marcodecanaveses.pt/turismo/index.php?info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YToxOntpOjA7czoxOiIyIjt9czozOiJjaWQiO3M6MToiMiI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30
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O Baixo Tâmega encontra-se também presente nas redes sociais, nomeadamente, no facebook48, rede social 

na qual disponibiliza, regularmente, notícias acerca da Região, e dos Municípios que o integram. Também os 

Municípios de Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses, se encontram presentes nas redes 

sociais, em particular, no facebook49. 

Relativamente aos principais meios físicos de promoção e divulgação da AMBT existentes, não foi possível 

encontrar informação. (Identificar PF, caso existam, os meios físicos disponíveis) No entanto, em relação aos 

Municípios, identificam-se como meios físicos de promoção e divulgação, o Boletim Informativo (BI) da União 

das Freguesias de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão, no qual é disponibilizada informação de 

natureza diversa (e.g. iniciativas e eventos, desporto, empreitadas), a revista Amarante Magazine, na qual é 

divulgada informação sobre diversas temáticas, o Boletim Municipal da Câmara Municipal de Celorico de Basto, 

na qual é difundida informação de diferentes teores (e.g. eventos, feiras, economia, desporto, iniciativas 

desenvolvidas na região), a Agenda Cultural da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, intitulada “Agenda 

do Marco”, na qual é divulgada informação sobre os eventos culturais, de desporto e de lazer que têm lugar no 

território. Estes elementos comunicacionais físicos também se encontram disponíveis online.  

Para a promoção, divulgação e dinamização da Serra da Aboboreira, não há melhor forma que a própria 

experiência e vivência do espaço, para tal, importará intensificar a sua demonstração, isto é, a realização de 

eventos de divulgação e que criem notoriedade, nomeadamente, a organização de visitas guiadas e eventos 

temáticos (e.g. concerto de cordas), organização de seminários com vista à promoção do espaço e sensibilização 

dos cidadãos em geral e dos agentes económicos para a proteção e conservação do património natural da Serra 

da Aboboreira, e ainda a organização de atividades relacionadas com o desporto e o turismo de natureza (e.g. 

percursos pedestres, trilhos, BTT). No domínio da divulgação do seu património pela via da organização de 

visitas guiadas, o Município de Amarante apresenta também experiência, tendo colaborado, por exemplo, com a 

Rota do Românico, no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (2017) para a divulgação do Mosteiro do 

Salvador de Travanca e Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo.  

As parcerias e intenções de parcerias criadas no âmbito da candidatura da Gestão Ativa do Património Natural 

da Serra da Aboboreira ao Aviso do Norte 2020, serão também pertinentes para a promoção e divulgação do 

mesmo, uma vez que as entidades envolvidas poderão também através dos seus meios de comunicação divulgar 

a Serra da Aboboreira e os eventos a realizar na mesma. Entre as entidades parceiras é possível encontrar o 

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso, a Dolmen – Cooperativa de formação, Educação e 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega, a Associação Desportiva de Amarante, A2Z Adventures & Consulting, a 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Entre as futuras entidades 

parceiras identificam-se os restantes Agrupamentos de Escolas dos Concelhos integrantes, as Juntas de 

Freguesia, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e a revista National Geographic. Como 

                                                           
48 https://www.facebook.com/baixotamega.  
49 Amarante: https://pt-pt.facebook.com/municipiodeamarante/; Baião: https://pt-pt.facebook.com/municipio.baiao/; Celorico 
de Basto: https://pt-pt.facebook.com/municipio.celoricodebasto/; Marco de Canaveses: https://pt-
pt.facebook.com/cmmarcodecanaveses/.  

https://www.facebook.com/baixotamega
https://pt-pt.facebook.com/municipiodeamarante/
https://pt-pt.facebook.com/municipio.baiao/
https://pt-pt.facebook.com/municipio.celoricodebasto/
https://pt-pt.facebook.com/cmmarcodecanaveses/
https://pt-pt.facebook.com/cmmarcodecanaveses/
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é possível prever, as entidades parceiras da AMBT apresentam diversos meios de comunicação físicos e online 

à sua disposição.  

Ainda relativamente aos meios de promoção e divulgação existentes, verifica-se a existência de jornais físicos e 

online nos Concelhos e Sub-região. Dos Concelhos é possível encontrar o Jornal de Amarante (Amarante), o 

Comércio de Baião (Baião) e o Jornal Povo de Basto (Celorico de Basto), nos quais é disponibilizada informação 

de natureza diversa, particularmente sobre eventos nos territórios referidos. Ao nível territorial dos Concelhos do 

Tâmega e Sousa, existem dois jornais, o Jornal A VERDADE, um jornal físico e website com informação geral, 

de atualização diária que procura divulgar e informar tudo o que de relevante se passa no Tâmega e Sousa e 

Vale do Douro, assim como assuntos nacionais de interesse; e o Jornal tâmegasousa.pt, com o mesmo âmbito 

de atuação, mas apenas disponível online. Nestes, é atualmente divulgada diversa informação acerca de 

Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses, sendo que no futuro poderá ser divulgada, nos 

mesmos, informação relativa à Serra da Aboboreira (e.g. património natural, eventos). Identificar outros jornais 

presentes nos Concelhos PF.  

Identificar PF outros meios existentes.  
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1.8 Síntese de Diagnóstico - Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

• Proximidade ao Aeroporto Sá Carneiro, ao porto de 

Leixões e à rede viária principal do país; 

• Qualidade de vida associada à qualidade ambiental e à 

potencialidade dos espaços verdes, ausência de poluição, 

sossego e baixa taxa de criminalidade;  

.Qualidade ambiental e atrativos suficientes para promoção 

de ecoturismo; 

. Elevada taxa de arborização; 

• Condições endafoclimáticas adequadas para o incremento 

de terminado tipo de produções, nomeadamente a vinha;• 

Tradição gastronómica e vitícola do Baixo Tâmega; 

. Reconhecimento do Vinho Verde como produto de 

qualidade e único; 

. Inserção na área de produção da DOP de Mel das Terras 

Altas do Minho;   

. Existência de produtos passíveis de valorização crescente 

no mercado; 

. Vasta experiência dos artesãos do Tâmega e Sousa; 

. Existência de recursos hídricos;  

. Cursos de água com aptidão para atividades desportivas e 

de lazer;  

• Aposta na requalificação e revitalização urbana para uma 

maior atratividade do Baixo Tâmega; 

• Promoção do comércio tradicional do Baixo Tâmega; 

• Dinâmica positiva da ocupação sazonal, sobretudo em 

zonas rurais, enquanto solução para alguns alojamentos 

vagos e/ou degradados e/ou isolados;  

Condições naturais e paisagistas propícias para o 

investimento em turismo rural;  

 • Território rico em património arquitetónico (e.g. Solares, 

Casas Nobres, Mosteiros, Casas Conventuais, Capelas, 

Pelourinhos) e arqueológico (povoados e monumentos 

funerários pré-históricos; castros; povoados, necrópoles e 

 

• Fraca acessibilidade devido ao mau estado de 

conservação das vias;  

• Rede de transportes públicos urbanos e suburbanos 

insuficiente; 

• Envelhecimento progressivo da população, em concreto 

da população ativa agrícola com baixo nível de instrução; 

. Dificuldades de fixação da população jovem;  

• Fracos níveis de poder de compra dos residentes;  

• Reduzida oferta de atividades de animação e dinamização 

económica e fraca dinâmica do comércio local; 

• Falta de articulação e de práticas de cooperação entre os 

agentes económicos do Baixo Tâmega, particularmente, 

entre os agentes do setor do turismo; 

. Pouco dinamismo entre os agricultores; 

• Incapacidade de fixação de visitantes na Região, 

refletindo-se nas baixas taxas de ocupação e estadas 

médias; 

• Défice de imagem e de notoriedade nos mercados 

nacionais e internacionais; 

• Atividade de Incoming/Receptivo ainda pouco 

desenvolvida. 

. Elevado número de incêndios que ocorrem anualmente e 

comprometem o desenvolvimento florestal. 
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tesouros monetários romanos; castelos e conjuntos de 

sepulturas rupestres do período medieval); 

• Território com elevado valor paisagístico e natural, e 

potencial de desenvolvimento do Turismo da Natureza e 

Aventura. 

Oportunidades Ameaças 

 

• Possibilidade de benefício da proximidade ao Porto, marca 

reconhecida internacionalmente, com elevada capacidade 

de atração de público;  

• Integração do Baixo Tâmega em rotas turísticas e com 

oferta de zonas de elevada tranquilidade para residir; 

• Proximidade dos rios Douro e Tâmega como ativos 

estratégicos para o desenvolvimento de novas atividades de 

lazer e para a criação de infraestruturas diferenciadoras; 

• Crescente desenvolvimento do tecido empresarial para 

novas áreas de especialização, nomeadamente turismo e 

desportos de natureza, com o surgimento de novas 

oportunidades para a população; 

• Emergência de novos padrões de consumo e motivações, 

privilegiando destinos que ofereçam experiências 

diversificadas e com elevado grau de autenticidade e 

qualidade ambiental; 

• Novos estilos de vida procurados por pequenos 

investidores privados;  

• Promoção do estudo e investigação dos recursos 

patrimoniais inestimáveis existentes na região, 

possibilitando a criação de parcerias com universidade, 

institutos e centros de investigação; 

• Possibilidade de promoção da interação intergeracional e 

de dinamização social, dando resposta à procura turística 

por autenticidade, conhecimento da cultura local e tradições 

(e.g. participação em trabalhos em cobre, lataria);  

• Turismo enquanto tema prioritário no âmbito do Portugal 

2020, com disponibilidade de financiamento para o seu 

desenvolvimento; 

 

• Perda demográfica (especialmente população jovem) no 

Baixo Tâmega;  

• Reduzida densidade populacional, urbanização e elevada 

dispersão do tecido urbano, o que revela um risco 

significativo de desertificação nas freguesias mais rurais do 

Baixo Tâmega; 

• Baixas qualificações escolares e profissionais da 

população ativa, associadas à dificuldade de retenção dos 

mais qualificados, que poderão limitar o desenvolvimento de 

novos negócios; 

• Limitação de recursos financeiros disponíveis no Portugal 

2020 para operações essenciais para a competitividade do 

Baixo Tâmega; 

. Proximidade de pontos turísticos com uma imagem muito 

forte no país, como é exemplo o Douro vinhateiro; 

. Atração por zonas do litoral do país e centros urbanos para 

turismo; 

• Concorrência e atratividade dos Concelhos vizinhos (com 

características semelhantes) e destinos premium do turismo 

de natureza (e.g. Açores, Parque Nacional da Peneda-

Gerês);  

• Período de crise económica e financeira que poderá limitar 

o desenvolvimento do Baixo Tâmega e acentuar a sua 

interioridade; 

. Incêndios florestais.  
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• Aumento do número de emigrantes e desenvolvimento do 

mercado da saudade;  

• Generalização do uso das redes sociais e meios digitais, 

maior facilidade e alcance da estratégia de comunicação da 

Serra da Aboboreira. 
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2. Planeamento 

2.1 Segmentação e Targeting 

 

 

Figura 15. Segmentação dos públicos-alvo da Serra da Aboboreira (Elaboração própria). 

 

No presente subcapítulo apresenta-se a segmentação e a seleção ou targeting dos potenciais públicos da Serra 

da Aboboreira.  

Os públicos que procuram espaços naturais e um contacto direto com a natureza, pretendem ter experiências 

diversas e intervêm nestes de forma diferente (e.g. visitas, redes sociais). Deste modo, influenciam as estratégias 

e prioridades das entidades gestoras dos espaços. Dada a grande diversidade de públicos (e.g. visitam os 

espaços naturais sozinhos ou em grupo, são adultos, jovens, crianças, são estudantes ou 

professores/investigadores) é necessário que a entidade responsável pela gestão da Serra da Aboboreira esteja 

preparada para responder, de forma coerente e eficaz, a diferentes necessidades e expectativas.  

Para a identificação e segmentação dos públicos potenciais da Serra da Aboboreira foram aplicadas duas 

tipologias de critérios, de forma a facilitar a capacidade de diferenciação prática dos públicos. Como é possível 

verificar através da Figura 15, os critérios de seleção utilizados correspondem ao critério psicográfico, que reflete 

o motivo da visita à Serra da Aboboreira – por “Investigação e Aprendizagem” ou por “Lazer, Sociabilização e 

Obtenção de Novas Experiências” e ao tempo de permanência no Baixo Tâmega – “Visitante” ou “Turista”; e ao 

critério geográfico, nomeadamente a origem nacional ou internacional dos públicos, ou a origem local ou não 

local dos mesmos. 
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Estabelecidos os critérios de segmentação, foram, seguidamente, identificados os diferentes segmentos de 

público potencial, que importa caracterizar e descrever. Relativamente aos segmentos movidos essencialmente 

pela motivação “Investigação e Aprendizagem” identificam-se: 

 Investigadores e Professores:  

o Nacional: para este segmento de público potencial, a motivação da visita à Serra da Aboboreira 

estará relacionada com a biodiversidade e geodiversidade da mesma, podendo assumir 

diferentes tipologias – investigação da fauna, investigação da flora, investigação do património 

geológico, investigação do património geomineiro e paleontológico - sendo que as abordagens 

poderão ser as mais diversificadas (e.g. estado atual da fauna e flora, sua sustentabilidade, 

evolução histórica do património, sua conservação). Assim, os professores e investigadores que 

poderão ter interesse na visita à Serra poderão ter origem em diversas áreas de conhecimento, 

nomeadamente, biologia, geologia, arquitetura, história, entre outras. A relação entre este 

público, dos investigadores e professores, e a Instituição poderá ser de natureza mais bilateral, 

uma vez que os resultados da investigação promovida pelos primeiros poderão contribuir para 

a compreensão e uma maior divulgação do património natural da Serra da Aboboreira.   

o Internacional: para este segmento de público potencial, igualmente ao público nacional, a sua 

motivação de visita poderá assumir variadas tipologias (e.g. investigação da fauna, investigação 

da flora, investigação do património geológico, investigação do património geomineiro e 

paleontológico) e adotar as mais diversificadas abordagens (e.g. estado atual da fauna e flora, 

sua sustentabilidade, exploração de uma espécie rara, estado de conservação de um 

monumento). A exploração deste segmento permitirá dar a conhecer o território e potenciará a 

criação de parcerias e intercâmbio com instituições académicas internacionais, originando uma 

relação de natureza bilateral, tal como no segmento acima referido.  

 Estudantes: este segmento de público é formado por estudantes de vários níveis de ensino (e.g. escola 

primária, escola secundária, universidade) e as suas visitas serão, em geral, promovidas pelos 

estabelecimentos de ensino nos quais se inserem. Este público será um dos mais exigentes, 

considerando os elevados níveis de curiosidade e o desejo por experiências divertidas e educativas e a 

satisfazer. Poderá também ser um dos mais pertinentes, dada a capacidade de influência deste 

segmento junto de familiares e amigos, para um regresso futuro à Serra, e onde poderá existir uma 

incidência especial, por forma a incutir o gosto e conhecimento do património natural. 

Neste contexto, importa notar que foram constituídas parcerias, no âmbito do desenvolvimento do projeto e 

candidatura do mesmo ao Aviso NORTE-14-2016-01, que visam promover a sua visita (e.g. Agrupamento de 

Escolas Amadeo de Souza-Cardoso, Dolmen – Cooperativa de formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo 

Tâmega, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas). Desta forma, 

é possível afirmar que ambos são considerados públicos-alvo da Serra da Aboboreira. 
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Relativamente aos segmentos movidos principalmente pela motivação “Lazer, Sociabilização e Obtenção de 

Novas Experiências”: 

 Lazer, Sociabilização e Obtenção de novas Experiências:  

 Público Nacional:  

o Residentes: de uma forma geral, este segmento será atraído pelas campanhas de promoção e 

divulgação da Serra da Aboboreira enquanto espaço disponível para lazer e usufruto e realização 

de experiencias e vivências com contacto direto com a natureza, assim como pela realização de 

eventos culturais e desportivos. Neste segmento é possível a atuação, por exemplo, junto dos 

mais jovens ou junto dos adultos, motivando a sua visita com familiares e amigos, potenciando 

a Serra enquanto um espaço de lazer e sociabilização. Este é um dos segmentos que mais pode 

contribuir para a dinamização da Serra e o combate à sazonalidade nas suas visitas. 

o Visitantes: este segmento será motivado pela procura de um destino próximo, no qual possa 

usufruir de uma forma genuína do património natural, e que lhe permita evadir-se da rotina sem 

para tal necessitar de longas horas em deslocações. Este segmento pode ser constituído por 

visitantes residentes nos Concelhos na envolvente do Baixo Tâmega (e.g. Concelhos do Grande 

Porto, da Região de Vila Real, da Região de Viseu).  

o Turistas: este segmento será também motivado pela procura de um destino no qual possa 

disfrutar de uma forma autêntica do património natural, do contacto com pessoas afáveis e 

acolhedoras, com uma excelente gastronomia, entre outros aspetos distintos, que lhe permita 

escapar à rotina e viver uma experiencia única. Este segmento tanto pode ser constituído por 

turistas residentes nos Concelhos na envolvente do Baixo Tâmega, como por turistas residentes 

noutras regiões do País (e.g. regiões do Algarve e Alentejo). Neste segmento também será 

possível encontrar turistas que poderão permanecer no território por um menor período de tempo 

(e.g. 2 ou 3 dias), como por turistas que poderão permanecer no território por um maior período 

de tempo (e.g. 2 ou 3 semanas). Dentro deste segmento, deverá ser dada particular atenção aos 

jovens com idades entre os 20 e 35 anos, profissionais liberais entre os 25 e 50 anos e os 

praticantes e adeptos de desportos, aventura e atividades específicas. 

 Público Internacional: dada a importância e as especificidades (e.g. forma de comunicação 

diferenciada) associadas ao público internacional no Baixo Tâmega, cerca de 36% dos turistas em 2015 

(ponto 1.4), é relevante considerar este segmento individualmente. Apesar da concorrência consolidada 

existente no âmbito da oferta de turismo de natureza em Portugal (e.g. Parque Nacional da Peneda-

Gerês, Açores, Madeira), este será um segmento no qual a atuação deverá ser efetuada de forma 

conjunta e concertada com outros atores (e.g. Municípios, agências de turismo, restaurantes), por forma 

a potenciar as ofertas do território. Importa salientar que a estratégia de marketing, no que diz respeito 

ao targeting, deverá incidir sobre os principais mercados emissores internacionais do Baixo Tâmega e 

da Região Norte (e.g. Espanha, França, Reino Unido). Tal como no caso do segmento acima referido – 

Turistas – também no segmento de público internacional deverá ser dada uma especial atenção aos 
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jovens com idades entre os 20 e 35 anos, profissionais liberais entre os 25 e 50 anos e os praticantes e 

adeptos de desportos, aventura e atividades específicas. 

 

Os segmentos acima apresentados, também eles constituem os segmentos selecionados, ou seja, o público-

alvo junto do qual a AMBT irá atuar para a sua atração para a Serra da Aboboreira (targeting). Para a 

concretização deste objetivo, a AMBT pretende estabelecer parcerias com a Entidade Regional de Turismo do 

Porto e Norte de Portugal e a revista National Geographic, entre outras. 

Importa notar que apesar do targeting definido e dos diversos públicos-alvo serem distintos entre si, será 

disponibilizado um único produto, a Serra da Aboboreira. No entanto, a oferta de atividades neste espaço será 

diversa (e.g. percursos pedestres, eventos musicais, provas de BTT, aulas de pilates ao ar livre), podendo ser 

adotada uma estratégia de abordagem distinta para cada segmento. 

 

2.2 Posicionamento e Proposta de Valor 

2.2.1 Posicionamento 

 

 

 

O posicionamento é um dos componentes essenciais do marketing, pois é a forma como um produto é percebido 

na mente dos atuais e dos potenciais clientes, em termos da mais-valia (valor/experiências) que este proporciona 

em comparação aos seus concorrentes, e a sua definição é o que permite aos consumidores identificar um 

produto específico no conjunto dos produtos semelhantes, distinguindo-o através do conjunto de traços 

relevantes e distintivos da sua imagem. A originalidade e a inovação foram premissas fundamentais para definir 

um posicionamento inesquecível/marcante para a Serra da Aboboreira, que seja capaz de atrair turistas e de os 

fazer eleger a Serra da Aboboreira em vez de qualquer outro destino. 

Assim sendo, a Serra da Aboboreira deverá posicionar-se como sendo “acima de tudo, uma Serra de emoções”. 

O seu excelso valor patrimonial natural torna-a um espaço de elevado valor bio-ecológico, com paisagens de 

elevada diversidade e integridade ecológica, constituídas por uma variedade de ecossistemas e uma 

biodiversidade própria, conferindo-lhe uma identidade distintiva e singular. Igualmente o seu património cultural, 

constituído pelas formações físicas, geológicas e fisiográficas (e.g. estruturas megalíticas) que aí se encontram 

e pelas tradições e hábitos das aldeias e vilas aí localizadas, torna-a um espaço de visitação impar, onde é 

possível combinar natureza com descoberta cultural. A Serra deverá também integrar a componente desportiva, 

que permitirá a vivência de experiências de grande valor simbólico e de sensações e emoções memoráveis, a 

componente educativa, que possibilitará a aprendizagem de temáticas relacionadas com a fauna e flora, e ainda 

a recreativa, proporcionando a fruição da tranquilidade dos espaços, visto que o lazer será um dos motivos de 

visita. Assim, a sua “unique value proposition” assenta nas suas características naturais intrínsecas, no seu 

Serra da Aboboreira, acima de tudo, uma Serra de emoções. 



         

Página 62 de 88 

 

elevado grau de conservação e preservação e nas atividades que esta oferece, conferindo-lhe uma vantagem 

competitiva sustentável50. 

O produto da Serra da Aboboreira é definido como um produto de elevada qualidade devido ao seu património 

natural singular, à sua componente cultural, às atividades desportivas que oferece e ao sentimento de bem-estar 

e de relaxamento que o espaço pode proporciona. O seu acesso é livre, sem restrição diária e sem necessidade 

de reserva prévia, a não ser no caso de visitas guiadas, permitindo abranger vários públicos-alvo, alcançando 

um elevado número de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Posicionamento Serra da Aboboreira em termos de preço e qualidade – mapa conceptual  

(Elaboração própria). 

Segundo Kotler, o posicionamento é o ato de projetar a imagem do produto por forma a ocupar um lugar distinto 

na mente do público-alvo. No presente caso, foram adotadas as abordagens de posicionamento pelo preço e 

qualidade, sendo que no caso da Serra da Aboboreira não se aplicam as “típicas categorizações”, uma vez que 

esta oferece um produto de acesso gratuito de elevada qualidade, e o posicionamento pelo benefício, dado que 

o produto em si e as suas características transmitem um benefício único e de elevado valor para os 

consumidores. 

A concretização do posicionamento pretendido é possível através da estratégia de Marketing-mix, cujas variáveis 

devem ser coerentes entre si – Produto, Preço, Promoção e Distribuição. Importa assim, referir que em termos 

de promoção, a Serra da Aboboreira deverá centrar a sua política de comunicação do produto nos meios 

disponíveis pela AMBT e pelos Concelhos objeto de estudo, quer em formato digital quer em formato de papel 

(e.g. página da AMBT, página dos municípios, jornais), nas páginas de entidades de turismo (e.g. Turismo de 

Portugal, Entidade Regional de Turismo da Região Porto e Norte de Portugal), e ainda em revistas e redes sociais 

e meios digitais dedicados à temática do Turismo de Natureza. Relativamente à política de distribuição, esta será 

aplicada aquando das visitas guiadas que tenham sido antecipadamente identificadas e solicitadas, tendo como 

intermediário a AMBT e os Concelhos objeto de estudo, que serão as entidades responsáveis por organizar, 

agendar e disponibilizar os recursos necessários para a realização da mesma. Também no caso das atividades 

desportivas e de lazer, será aplicada a política de distribuição, em parceria com as entidades de animação que 

                                                           
50 A Serra da Aboboreira gera valor para os utilizadores, é exclusiva e de difícil imitação. 

Elevado (Preço) 

Baixo (Preço) 

Baixa (Qualidade) Elevada (Qualidade) 
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venham a desenvolver essas atividades. A questão do Produto e Preço, as duas variáveis em falta, foi abordada 

anteriormente. 

 

2.2.2 Marca 

A criação e definição da identidade da marca é um dos elementos essenciais de um Plano de Marketing, uma 

vez que a marca é o que representa um produto/serviço, e é, segundo a Associação Americana de Marketing, o 

"nome, termo, design, símbolo ou qualquer outra característica que identifica os produtos ou serviços de um 

vendedor como diferente dos demais".  

No presente caso, e tendo em consideração que a marca resume a identidade do destino - a Serra da Aboboreira 

-, isto é, a forma como este se pretende projetar nos mercados e ser reconhecido, a criação da identidade da 

marca tem como génese o posicionamento e proposta de valor, assim como a Visão e Missão, por forma a 

transmitir os atributos, objetivos, valores, emoções e pontos fortes da Serra. 

Assim sendo, a marca deverá expressar a singularidade do destino, enquanto um espaço de referência para o 

turismo de natureza, dotado de um património natural e cultural ímpar, onde as paisagens de elevada 

diversidade, a variedade de ecossistemas, a biodiversidade própria, as formações físicas, geológicas e 

fisiológicas (e.g. estruturas megalíticas) e as tradições do território, conferem-lhe uma identidade distintiva e 

única, permitindo conciliar a componente de contacto com a natureza com a descoberta cultural. A marca da 

Serra da Aboboreira deverá igualmente transmitir que esta é “acima de tudo, uma Serra de emoções”, conforme 

definido na declaração de posicionamento.  

Por forma a sistematizar e facilitar a identificação dos diferentes componentes que deverão constituir a identidade 

da marca da Serra da Aboboreira, foi utilizado o modelo de Kapferer, o denominado prisma de identidade da 

marca. Este ilustra seis aspetos da identidade da marca: aspeto físico, personalidade, cultura, relação, reflexo e 

autoimagem. 

 Aspeto físico: é constituído pelos elementos que se podem reconhecer fisicamente na marca, isto é, o 

logotipo, o esquema de cores, as comunidades online. Na Serra da Aboboreira, este será o seu logotipo 

e igualmente o esquema de cores, que será apresentado no ponto seguinte; 

 Personalidade: é a característica distintiva da marca, ou seja, a forma como a marca é projetada e se 

comunica com o público, podendo ser expressa através de um determinado estilo de escrita, estilo de 

design, esquema de cores e também pela adesão de personalidades públicas. Neste caso, a marca 

deverá expressar a componente da natureza, através da adoção de tons verdes, mas também tons mais 

escuros referentes à terra e às componentes megalíticas que constituem o património da Serra. Deverá 

igualmente adotar uma cor ou estilo que transmita sensações e emoções, a vivência de experiências 

memoráveis (e.g. amarelo – juventude, energia, luminosidade; branco – amplitude, pureza, frescor; 

vermelho – dinamismo, energia, emoção); 

 Cultura: é o sistema de valores e princípios básicos do comportamento de uma marca. No presente 

caso, esta baseia-a na responsabilidade na conservação da natureza, sustentabilidade ambiental, 
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económica e social, compromisso em garantir bem-estar ao público e comunidade em geral, criando 

momentos memoráveis, e diversidade ao nível de atividades oferecidas e públicos-alvo; 

 Relação: esta simboliza um determinado tipo de relação entre os utilizadores, isto é, aquilo que o 

consumidor sente ao utilizar/adquirir o serviço/produto. Neste caso, a Serra da Aboboreira simboliza 

uma relação de contacto com a natureza, descontração e bem-estar, sociabilização e que proporciona 

experiências únicas; 

 Reflexo: é o que a marca representa na marca dos consumidores, isto é, qual o principal tipo de 

comprador. Para a Serra da Aboboreira, serão os amantes da natureza, em particular os jovens com 

idades entre os 20 e 35 anos, profissionais liberais entre os 25 e 50 anos e os praticantes e adeptos de 

desportos, aventura e atividades específicas. 

 Autoimagem: é basicamente como os consumidores se identificam com a marca, isto é, é o ideal de 

imagem do consumidor. Neste caso, os visitantes e/ou turistas da Serra da Aboboreira poderão se 

identificar como amantes da natureza, interessados no bem-estar e em momentos de socialização, e 

ávidos por experiências memoráveis.  

 

Deste modo, a identidade da marca deverá ser memorável, simples, de fácil leitura e interpretação, familiar e 

com significado, transmitindo associações positivas, fortes, inesquecíveis e únicas. Esta deverá ajudar a criar 

uma perceção de sensação, isto é, deverá afetar e criar emoções, pois um dos principais elementos 

caracterizadores da Serra é a Terra, e este elemento (um dos quatro elementos da natureza) representa as 

sensações. A marca Serra da Aboboreira deverá projetar o destino de modo a que este seja reconhecido entre 

os atrativos similares, quer através da sua notoriedade, quer imagem, expressando a sua proposta de valor, e 

que é apresentada de seguida. 

 

2.2.3 Proposta de valor 

Tendo em consideração o público-alvo identificado e o posicionamento pretendido para a Serra da Aboboreira, 

definiu-se a seguinte proposta de valor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixe-se seduzir pela Serra da Aboboreira, e venha viver experiências memoráveis 

enquanto descobre recantos singulares do seu património natural e cultural. 
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2.3 Estratégia de marketing 

2.3.1 Visão 

A definição da estratégia de marketing iniciou-se com a definição da visão que a AMBT tem para o futuro da 

Serra da Aboboreira. Esta expressa no que se pretenderá tornar a Serra da Aboboreira com a implementação 

dos esforços para a sua promoção e dinamização. Assim sendo, a visão estabelecida é apresentada 

seguidamente: 

  

 

 

 

2.3.2 Missão  

A segunda etapa da definição da estratégia de marketing diz respeito à definição da missão da Serra da 

Aboboreira. Esta evidencia qual o objetivo fundamental da Serra, qual o seu propósito e metas globais desejadas. 

Assim, apresenta-se de seguida a missão definida para a Serra da Aboboreira: 

 

 

 

 

 

Detalhando, a missão expõe que a Serra da Aboboreira visa: 

 Proteger, conservar e valorizar a biodiversidade local, sempre numa perspetiva sustentável; 

 Valorizar os georrecursos da Serra – bióticos e abióticos, criando condições o usufruto e utilização do 

espaço por parte dos públicos-alvo definidos; 

 Permitir e motivar o estudo do património natural e cultural, em termos científicos e académicos; 

 Dar a conhecer e promover o património natural e cultural da Serra da Aboboreira enquanto destino de 

excelência (e.g. para um contacto direto com a natureza e a biodiversidade, para a prática de desporto 

ao ar livre); 

 Promover e divulgar o território, consciencializando (técnicos, residentes, visitantes, turistas) para as 

questões da biodiversidade, conservação e proteção da natureza; 

 Dinamizar económica e socialmente os territórios na envolvente da Serra da Aboboreira, especialmente 

os Concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. 

Acima de tudo, um espaço modelo para a salvaguarda, preservação, valorização, 

promoção e investigação do património natural e cultural da Serra da Aboboreira.  

Dar a conhecer os georrecursos - bióticos e abióticos -, a biodiversidade e os 

ecossistemas singulares da Serra da Aboboreira, oferecendo momentos únicos e 

memoráveis e dinamizando económica e socialmente os territórios na sua envolvente. 



         

Página 66 de 88 

 

 

 

2.3.3 Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos são os objetivos globais da organização e estão diretamente relacionados com a 

missão. Tendo em consideração o apresentado até então, os objetivos estratégicos definidos procuram promover 

e dar a conhecer um território e destino sustentável com atributos particulares, onde a genuinidade será prezada 

e a preservação e consciencialização ambiental são diretrizes principais. Visando a atração de turistas, a 

estratégia definida contempla também este objetivo – incremento do número de turistas par ao destino – e os 

impactos que daí originam, sejam eles positivos (e.g. dinamização económica e social) ou negativos (e.g. 

congestionamento e desgaste das infraestruturas), estabelecendo estratégias para maximizar os primeiros, e 

minimizar os segundos. Deste modo, foram definidos os seguintes Objetivos Estratégicos (OE): 

1. Criar uma identidade para a Serra da Aboboreira; 

2. Promover a Serra da Aboboreira e dar a conhecer o seu património natural e cultural 

3. Aumentar o número de visitantes e fidelizar os visitantes; 

4. Diversificar a oferta de atividades e os públicos; 

5. Contribuir para a promoção do Baixo Tâmega enquanto destino turístico sustentável;  

6. Preservar o património natural e cultural da Serra da Aboboreira. 

 

Os objetivos estratégicos definidos podem dividir-se em objetivos de curto e de médio/longo prazo, sendo que 

os primeiros – os dois primeiros OE - estão ligados à implementação e definições de base do projeto, e os 

segundos – os restantes OE - pretendem dar continuidade aos objetivos iniciais, de vital importância, 

perspetivando uma evolução positiva da procura. 

2.3.3.1. Objetivos de curto prazo 

Uma vez que os objetivos de curto prazo estão relacionados com a implementação do projeto e início da 

revitalização do espaço intervencionado, considera-se, que a implementação destes deverá ter início entre X e 

X de 201x, tendo uma duração estimada de cerca de 6 meses.  

 

Para que o público tome consciência da existência da Serra da Aboboreira é essencial a criação e 

desenvolvimento de uma identidade própria, uma marca, razão pela qual o OE1. Criar uma identidade para a 

Serra da Aboboreira é de extrema relevância. A criação da identidade, e respetiva imagem da Marca da Serra 

da Aboboreira, teve como génese a definição da Visão e Missão (subcapítulos anteriores, 2.3.1 e 2.3.2). Esta 

poderá igualmente englobar um slogan, uma assinatura e até um jingle. Todos os elementos da identidade 

deverão ser memoráveis, simples, de fácil leitura e interpretação, familiares e com significado, transmitindo 

associações positivas, fortes, inesquecíveis e únicas. Importa notar que deverá ser dada especial atenção aos 
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públicos internacionais, isto é, a identidade da marca e os demais elementos, deverão transmitir de forma clara, 

para este público, o produto “Serra da Aboboreira”. Igualmente deverá ser tido em consideração que atualmente, 

o público deseja descobrir e vivenciar coisas novas e diferentes, ou seja, momentos memoráveis, sendo que a 

marca a ser criada procura representar mais do que uma marca, isto é, uma experiência. Esta poderá ser 

potenciada através de visitas temáticas ou atividades que permitam a emersão no património da Serra da 

Aboboreira. Este objetivo deverá ser concretizado antes do início da implementação do objetivo 2 - Promover a 

Serra da Aboboreira. 

  

O OE2. Promover a Serra da Aboboreira e dar a conhecer o seu património natural e cultural integra na 

sua componente base a divulgação e difusão de informação sobre a Serra da Aboboreira assim como o contacto 

direto com o seu património natural e cultural, promovendo a transmissão de valores cívicos e noções de 

sustentabilidade, através de ações de sensibilização e formação e seminário ligado à educação patrimonial e 

das comunidades. Este objetivo integra também uma componente de uma espécie de “inauguração” da Serra da 

Aboboreira, isto pois, ainda que a Serra exista fisicamente, a implementação do projeto irá contemplar a 

revitalização dos espaços, de forma a atrair mais visitantes. Assim, esta componente contempla a divulgação do 

projeto através da organização de sessões de apresentação e de três seminários que terão lugar nos Concelhos 

de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, eventos que deverão ter cobertura mediática a nível nacional, 

suscitando a atenção e curiosidade dos públicos potenciais. Este objetivo contempla também a divulgação de 

informação, através de sessões de informação, das particularidades e singularidades da Serra, das atividades 

disponíveis, e da sua integração em roteiros turísticos, entre outras, por forma a atrair visitantes. 

 

 

 

2.3.3.2 Objetivos de médio/longo prazo 

Relativamente aos objetivos de médio e longo prazo, estes pretendem dar continuidade aos objetivos iniciais e 

serão estabelecidos para o período de três anos posterior à fase inicial de implementação das medidas de curto 

prazo. 

Para a prossecução do OE3. Aumentar o número de visitantes e fidelizá-los será pertinente o 

desenvolvimento de diferentes eventos e a diversificação da oferta, apoiados pela utilização de meios de 

comunicação e distribuição atuais e disruptivos. A organização de diferentes eventos (e.g. eventos desportivos, 

eventos musicais), em diversas fases do ano, permitirá a divulgação da Serra da Aboboreira e potenciará o 

aumento do número de visitantes, uma vez que estes eventos, para além de darem visibilidade à Serra e criarem 

buzz, são momentos que permitem um primeiro contacto com o espaço ou que reforçam o posicionamento do 

mesmo. A diversificação da oferta é especialmente importante para a atração de novos públicos, mas também 
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para a manutenção de visitantes regulares, assim como para a fidelização dos visitantes. Esta diversificação 

pode ser realizada através de atividades ligadas a diferentes áreas, como o desporto, lazer e educação. A este 

objetivo estará também relacionada uma promoção de um destino inteligente, que se encontra conectado com 

outras opções, oferecendo diversas possibilidades de mobilidade e atividades complementares (e.g. touring, 

gastronomia). Este objetivo deverá apoiar-se nos meios de comunicação e divulgação existentes e a criar, alguns 

já previstos no projeto: brochuras, flyers, guia pedagógico-didático, mapa comunicacional, filme promocional, 

filme sensorial 360º, exposição itinerante sobre o património da Serra da Aboboreira, entre outros materiais. 

Importa salientar, que estes devem ser adaptados a diferentes visitantes (e.g. de acordo com a nacionalidade, 

idade). A publicação de artigos em diferentes meios (e.g. jornais, revistas, páginas web) poderão também ser 

uma forma de divulgação, e consequente atração de um maior número de visitantes. A organização de sessões 

de informação e de apresentação da Serra da Aboboreira poderão também estar associadas. Importa ainda 

inserir a Serra da Aboboreira em roteiros e guias turísticos como forma de atrair mais visitantes à Serra e a sua 

envolvente. 

Atualmente assistimos a uma forte presença de tendências e gostos por experiências personalizadas e cocriadas, 

isto é, onde o consumidor se associa ao negócio acrescentando inovação de valor, conteúdo ou marketing, razão 

pela qual o OE4. Diversificar a oferta de atividades e os públicos se torna importante. Para a prossecução 

deste objetivo é de extrema relevância a diversificação da oferta e a sua adaptação às necessidades, interesses 

e gostos dos potenciais públicos a atrair, por forma a satisfazê-los. Assim, este objetivo integra a criação e 

desenvolvimento de atividades ligadas ao desporto (e.g. BTT, trails), ao bem-estar e saúde (e.g. aulas de pilates 

ao ar livre), ao lazer (e.g. passeios pedestres), com fins educativos e pedagógicos (e.g. visitas dirigidas para as 

escolas abordando temáticas específicas), e ainda para os mais aventureiros (e.g. zorbing, peddy papper 

noturno). Poderão existir outras alternativas direcionadas para a área académica e cientifica por forma a atrair o 

público potencial, anteriormente definido (ponto 2.1), dos investigadores e professores. Esta diversificação da 

oferta de atividades e dos públicos a abranger, poderá ser potenciada através da realização de inquéritos de 

opinião, a visitantes e/ou potenciais visitantes da Serra da Aboboreira, onde estes, a título de exemplo, serão 

inquiridos sobre quais os tipos de atividades que os motivariam a visitar o espaço.  

  

 

O OE5. Contribuir para a promoção do Baixo Tâmega enquanto destino turístico espelha o objetivo de 

tornar a Serra da Aboboreira um ponto-chave para o desenvolvimento turístico do Baixo Tâmega. A atração de 

visitantes para o espaço potenciará o crescimento e evolução da região, no entanto, a Serra e as atividades que 

esta oferece, não serão o único elemento para alcançar este objetivo, sendo para tal necessário promover um 

conjunto de condições para o sucesso turístico da Região. Assim, para o alcance deste resultado, é essencial 

promover uma atuação concertada entre os diversos atores (públicos e privados) e promover o 

empreendedorismo (e.g. criação de negócios de apoio e/ou complementares à Serra da Aboboreira) e a 

qualificação, fomentando a coopetição entre privados. Existindo diversas atividades que podem beneficiar do 



         

Página 69 de 88 

 

projeto de gestão e revitalização da Serra da Aboboreira, nomeadamente as que prestam serviço complementar 

(e.g. alojamento, restauração, comércio local), deverá ser considerada a promoção das mesmas de forma global.  

 

A prossecução do OE6. Preservar o património natural e cultural da Serra da Aboboreira é primordial para 

a manutenção, sustentabilidade e durabilidade da Serra da Aboboreira enquanto ponto de atração turística de 

referência no Baixo Tâmega. Assim, é de extrema relevância promover e incutir valores cívicos e consciencializar 

os cidadãos em geral para as questões ambientais, podendo para tal ser organizadas sessões informativas e de 

consciencialização. A par destas iniciativas, a AMBT e os Municípios que integram a Serra da Aboboreira, têm 

um papel especial na preservação do património natural e cultural presente na mesma, devendo criar equipas 

de manutenção e estudo do espaço. Para este efeito, será pertinente a elaboração de um estudo de planeamento 

da Serra da Aboboreira, através da delimitação de diversas áreas consoante a tipologia de atividades, e de um 

estudo de avaliação dos elementos potenciadores de risco e pressões sobre a paisagem e sobre o património 

natural provocados pelo aumento dos fluxos turísticos na Serra da Aboboreira, já previsto no projeto, dado que 

o património natural e cultural da Serra é o elemento distintivo, único e caracterizador do espaço.  

 

No capítulo seguinte, serão enunciadas as ações que materializam os objetivos estratégicos apresentados. 
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3. Implementação 

3.1 Plano Operacional 

3.1.1 Serra da Aboboreira, a sua Equipa e os seus Serviços 

A equipa da Serra da Aboboreira, uma vez que se trata de um espaço de livre acesso e sem registo de entrada, 

centra-se fundamentalmente nas pessoas responsáveis pelo atendimento ao público (e.g. das Lojas Interativas 

de Turismo de Amarante, Baião, Marco de Canaveses), quer a título informativo, quer para agendamento de 

visitas guiadas, os guias das mesmas (e.g. colaboradores da AMBT e dos Municípios de Amarante, Baião e 

Marco de Canaveses) e ainda os responsáveis pela manutenção da Serra (e.g. colaboradores da AMBT).  

Relativamente ao primeiro caso, a equipa deverá ter um conhecimento profundo acerca da Serra e deverá ter 

uma formação regular para um atendimento individualizado e de excelência (e.g. conforme idade e idioma do 

público). A equipa deverá ainda ser sensibilizada para as preferências e a valorização de experiências 

diferenciadas por parte do público. No caso dos guias de visitas, estes também devem ter um conhecimento 

aprofundado e específico da Serra, especialmente, as visitas guiadas temáticas, que exigirão um profundo 

domínio do conteúdo da temática em exposição. Estes devem igualmente ser formados regularmente para um 

atendimento personalizado e de excelência, permitindo-lhes adaptar o seu discurso ao público visitante. A 

manutenção e preservação da Serra devem ser consideradas um elemento importante, dado contribuírem para 

a promoção da sustentabilidade do ecossistema e da biodiversidade do espaço e dado tratar-se da “imagem de 

marca” do produto. Deste modo, a equipa responsável pela manutenção do espaço deverá ser formada para 

uma preocupação e consciencialização ambiental permanente.  

Os serviços oferecidos pela Serra da Aboboreira abrangerem: visitas guiadas, serviços de orientação (textos e 

mesa de interpretação) e informação, sinalética, acessibilidade e eventos.  

No presente contexto importa ainda assinalar que as parcerias estabelecidas e a estabelecer pela AMBT 

constituirão também um recurso relevante a tomar em consideração, uma vez que a união de esforços originará 

num mais variado e maior leque de atividades a promover para os diferentes públicos.  

 

3.1.2 Acesso Gratuito à Comunidade 

O acesso à Serra da Aboboreira é gratuito. Este fator representa ao mesmo tempo uma vantagem e uma 

desvantagem. A gratuidade permite o acesso a todos os interessados e contribui para uma maior divulgação e 

promoção da Serra da Aboboreira. No entanto, a não atribuição de um valor monetário, não permitirá a obtenção 

de verbas que poderiam contribuir para a manutenção da Serra da Aboboreira e do seu património natural, 

arquitetónico, arqueológico, cultural e dos seus ecossistemas e biodiversidade singular.  
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3.1.3 Comunicação 

A comunicação é um elemento essencial do Plano de Marketing e aspeto primordial para a prossecução dos 

objetivos estabelecidos. O seu principal objetivo é informar, dar a conhecer e promover a Serra da Aboboreira e 

os eventos e atividades a terem lugar nesta, disponibilizando e divulgando algumas especificidades e elementos 

distintivos desta, procurando convencer e incentivar o público-alvo a visitar a Serra. Por forma a aumentar a 

notoriedade e reconhecimento da Serra, deve ser desenvolvida uma campanha de promoção, consciencialização 

e divulgação, através da difusão da marca, imagem e eventos/atividades relativas à mesma (e.g. nome, logótipo, 

eventos e/ou atividades a decorrer) para que esta seja de fácil identificação.  

Para além da identificação e reconhecimento por parte do público-alvo, também deve ser trabalhado o seu 

conhecimento, através da disponibilização de informação acerca da Serra da Aboboreira, quer física, quer online, 

para que seja promovido um sentimento positivo em relação à Serra. Para tal, podem ser firmadas parcerias e 

protocolos de cooperação com outras entidades, podem ser organizadas visitas de jornalistas/influenciados de 

opinião para conhecimento da Serra, ou ainda, podem ser organizadas atividades e eventos direcionados para 

os interesses de cada público-alvo.  

Uma das formas de comunicação que potencia a promoção da Serra é a integração da mesma em roteiros e 

programas turísticos, conforme sucede, através da integração da Serra da Aboboreira num roteiro de 3 dias 

intitulado “O Românico e as Serras”, promovido na página da Rota do Românico51, e que consiste num passeio 

pelos monumentos românicos presentes na região do Tâmega e Sousa (e.g. Mosteiro do Salvador de Travanca 

em Amarante, Igreja de Santa Maria de Veade em Celorico de Basto) e pelas Serras da região, nas quais a Serra 

da Aboboreira se integra. Também a promoção e divulgação da mesma em páginas de turismo nacionais (e.g. 

Visit Portugal, Entidade Regional de Turismo Porto e Norte) reforça a sua notoriedade e potencia o seu 

reconhecimento, podendo elevar a atração de visitantes e/ou turistas. 

Importar referir, que uma das formas de comunicação mais pertinentes é a partilha de experiencias pessoais, 

isto é, o passa-palavra, comprovado pelo relatório de preferências dos europeus em relação ao turismo, onde 

50% dos inquiridos afirmam que a fonte de informação mais importante no momento de decidir sobre os planos 

de viagem são as recomendações de amigos, colegas ou familiares, seguido das experiências pessoais (33%) 

e dos comentários, reviews e pontuações dos viajantes (34%), finalizando com websites operados por um 

provedor de serviços ou por destino (17%). Deste modo, será extremamente relevante promover um passa-

palavra positivo acerca da Serra da Aboboreira. 

   

Relativamente aos meios de comunicação que podem ser utilizados pela Serra da Aboboreira, e para além dos 

contactos pessoais a realizar (e.g. reuniões com potenciais parceiros), apresentam-se de seguida algumas 

alternativas:  

                                                           
51 http://www.rotadoromanico.com/vPT/VisiteaRota/programas-turisticos/Paginas/ORomanicoeasSerras.aspx 
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 Eventos: 

o Atividades educativas; 

o Organização de visitas e sessões de apresentação; 

o Organização de seminários de promoção e divulgação do projeto (3 – Amarante, Baião e Marco 

de Canaveses); 

o Organização de seminário ligado à Educação Patrimonial e Comunidades; 

o Organização de ações de informação e sensibilização dos cidadãos em geral e dos agentes 

económicos; 

o Organização de ações de formação para formadores escolares; 

o Organização e/ou participação em feiras gastronómicas e artesanais (e.g. EXPO ABOBOREIRA, 

em Carvalho de Rei, em Amarante, Festas do Junho, em honra de S. Gonçalo, em Amarante, 

Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno de Baião, Feira do Vinho Verde no Marco de 

Canaveses); 

o Apresentação da Serra em feiras e eventos promocionais (Bolsa de Turismo de Lisboa –BTL, 

FAME – Feira de Aventura, Montanha e Ecoturismo, NAVARTUR - Feira Internacional de 

Turismo Reino de Navarra, feiras de turismo regionais); 

o Organização de atividades relacionadas com o desporto (e.g. provas de BTT, provas de trail) e 

de atividades de bem-estar e saúde (e.g. aulas de pilates ao ar livre); 

o Realização de eventos, tais como, por exemplo, concertos e eventos desportivos. 

 Publicações: 

o Brochuras, folhetos e flyer (edição Francês, Inglês e Castelhano, para além do Português); 

o Guia geral da Serra da Aboboreira; 

o Guia pedagógico-didático; 

o Mapa comunicacional (formato folheto A3 - aberto); 

o Website institucional (da AMBT, dos Municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, da 

Serra da Aboboreira); 

o Websites associados; 

o Artigos na comunicação social local e nacional (e.g. jornais); 

o Presença no Boletim Municipal, Boletim Informativo, Agenda Cultural dos Concelhos objeto de 

estudo. 

 Outros: 

o Contacto com agentes de viagens, guias intérpretes e órgãos oficiais de promoção turística (e.g. 

Entidade Regional de Turismo Porto e Norte, Associação de Turismo do Porto); 

o Editoras de guias turísticos (e.g. Rough Guide, Hachette Tourisme, Lonely Planet, Nouvelles 

Éditions Université; Anaya); 

o Integração em revistas de viagens e turismo (e.g. Evasões - Porto & Norte, Revista Mais Norte, 

Revista Turismo & Desenvolvimento, Volta ao Mundo); 

o Integração em revistas especializadas em Turismo de Natureza (e.g. Revista Outdoor, Passeios, 

Itinerante); 

o Divulgação em websites/blogs dirigidos a percursos pedestres (e.g. Passo a Passo – Percursos 

Pedestres em Portugal, Os meus trilhos52, Fórum das Caminhadas53, Green Trekker54, Grupo 

Aventura “100 Atalhos”55, Borealis56);  

                                                           
52 www.osmeustrilhos.pt/category/percursos-pedestres/.  
53 http://caminhadas.forumeiros.com/.  
54 http://greentrekker.pt/.  
55 http://www.100atalhos.com/.  
56 http://www.borealis.pt/.  

http://www.osmeustrilhos.pt/category/percursos-pedestres/
http://caminhadas.forumeiros.com/
http://greentrekker.pt/
http://www.100atalhos.com/
http://www.borealis.pt/
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o Divulgação nas redes sociais (e.g. Facebook: Caminhantes57, Portugal em caminhadas58);  

o Divulgação na comunicação social local e nacional (e.g. rádio, jornais, televisão59); 

o Desenvolvimento de Cadernos de Atividades sobre o Projeto Pedagógico “À Descoberta da 

Serra da Aboboreira”; 

o Desenvolvimento de ações e instrumentos pedagógicos (e.g. malas pedagógicas e programas 

de ação); 

o Criação de um filme promocional; 

o Desenvolvimento de filme sensorial 360º; 

o Desenvolvimento de filme documental através de sistemas de realidade virtual imersiva (óculos);  

o Criação de uma exposição itinerante sobre o património da Serra da Aboboreira; 

o Integração em visitas temáticas; 

o Produção de material fotográfico (equipa fotográfica composta por fotógrafos e colaboradores 

da National Geographic);  

o Criação de uma web app desenvolvida exclusivamente para mobile; 

o Escolha de “Embaixadores” da Serra da Aboboreira; 

o Referências de colaboradores de cafés e restaurantes, funcionários de postos de turismo e de 

hotéis (especialmente para turistas); 

o Criação e afixação de painéis publicitários com o objetivo de promover a Serra e a atribuição do 

financiamento comunitário. 

 
Numa era em que assistimos à emergência de novos canais de comunicação assim como novas formas de 

comunicar, a comunicação torna-se de grande exigência e caracteriza-se por uma multiplicidade de canais, 

sendo essencial considerar o poder de influência de certas individualidades (e.g. culinária, desporto), sejam elas, 

apresentadores televisivos, bloggers, entre outros, integrando-os no plano de comunicação da Serra, através da 

organização de eventos e/ou atividades especialmente dirigidas. É também fundamental a adaptação e utilização 

de novas formas de comunicação que permitam uma maior interação e um contacto direto com atualização de 

informação permanente (e.g. redes sociais – Facebook, web app, filme sensorial 360º). 

Tendo como objetivo a atração de turistas internacionais, os meios de comunicação utilizados deverão ser 

adaptados, especialmente a divulgação em publicações internacionais direcionadas para viagens e/ou turismo 

de natureza (e.g. Volta ao Mundo, National Geographic). No entanto, considerando que a utilização/experiencia 

de um produto é a melhor forma de o dar a conhecer e promover, como forma de comunicação para o público 

internacional, deverá ser considerada a organização de fam e press trips60, que dado os seus elevados custos, 

poderá ser organizada em cooperação outros atores (e.g. Entidade Regional do Turismo Porto e Norte), 

promovendo a Região na sua globalidade e apresentando as mais-valias de uma visita integrada ao Norte de 

Portugal.    

                                                           
57 https://www.facebook.com/caminhantes.pt/?ref=py_c.  
58 https://pt-pt.facebook.com/caminhadasemportugal/.  
59 Programa de televisão "Portugal a pé", um projeto RTP, feito no âmbito da Academia RTP 3.0, pretende dar a conhecer 
trilhos do nosso país, pelos olhos de um guia e seus convidados. http://www.rtp.pt/programa/tv/p32574  
60 As ‘fam ou press trips’ são viagens de cortesia organizadas para operadores turísticos e/ou jornalistas, para que possam 
viver a experiência de um destino turístico, tendo como objetivo fomentar a sua inclusão na oferta turística aos seus clientes 
no país de origem, e a sua divulgação nos meios de comunicação associados.   

https://www.facebook.com/caminhantes.pt/?ref=py_c
https://pt-pt.facebook.com/caminhadasemportugal/
http://www.rtp.pt/programa/tv/p32574
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3.2 Plano de Ação  

No presente subcapítulo serão apresentadas as ações, a ser cumpridas num prazo de 24 meses, que 

concretizam a estratégia de marketing definida para a Serra da Aboboreira, os segmentos-alvo a atingir no âmbito 

de cada uma, parceiros a envolver, calendarização, metas e benefícios esperados.  

 

 

OE1. Criar uma identidade para a Serra da Aboboreira 

Ações a desenvolver 1 
Definir todos os atributos da identidade da Marca (logotipo, símbolo, 

slogan, assinatura, linha gráfica, gingle, etc.) 

Principais segmentos-alvo a atingir  Todos os mencionados anteriormente. Deve ser um logotipo não 

direcionado para um público-alvo muito específico.  

Parceiros a envolver Agência Criativa / Designer Freelancer  

Calendarização  Curto prazo (especificar posteriormente, a partir meados de 2017) 

Metas/Benefícios esperados (Re)conhecimento; Identificação da marca; 

Tabela 3. Ações 1 OE 1. Criar uma identidade para a Serra da Aboboreira (Elaboração própria). 

Tal como referido anteriormente (subcapítulo 2.3.3.1), todos os elementos da identidade a produzir deverão ser 

memoráveis, simples, de fácil leitura e interpretação, familiares e com significado, transmitindo associações 

positivas, fortes, inesquecíveis e únicas, quer para o público nacional, quer para o público internacional, que 

procura informações sobre à Serra ou se dirige à mesma com fins distintos. Conforme apresentado no 

subcapítulo 2.2.2, foram enunciados os elementos que deverão constar na identidade na marca, para que esta 

seja reconhecida entre os atrativos similares, quer através da sua notoriedade, quer imagem. 

 

 

OE2. Promover a Serra da Aboboreira e dar a conhecer o seu património natural e cultural  

Ações a desenvolver 

2 

Atualização de website da Serra da Aboboreira e dinamização do 

mesmo, com um blog associado, por exemplo, para partilha de 

conteúdos semanais / quinzenais 

3 

Criação de páginas para a Serra da Aboboreira nas redes sociais e 

dinamização das mesmas com publicações diárias (facebook e 

instagram), assim como uma página de Youtube, para partilha de 

vídeos institucionais ou outros que pareçam pertinentes; 

4 
Elaboração de mapa comunicacional para promover e orientar 

diversos públicos-alvo (até 20 000 exemplares) 

5 
Elaboração dos materiais comunicacionais (e.g. brochuras, flyers, 

cartazes 

6 

Organizar, promover e divulgar (e.g. colocação de cartazes, envio de 

convites) as sessões de apresentação do projeto da Serra da 

Aboboreira 
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OE2. Promover a Serra da Aboboreira e dar a conhecer o seu património natural e cultural  

7 

Organizar, promover e divulgar (e.g. colocação de cartazes, 

publicações nos meios de comunicação) os três seminários que terão 

lugar nos Concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses 

8 
Divulgação da Serra da Aboboreira no website da AMBT e dos 

Municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses 

9 

Organização e/ou participação em feiras gastronómicas e artesanais 

(e.g. EXPO ABOBOREIRA, Festas do Junho, Festival do Anho 

Assado e do Arroz do Forno de Baião, Feira do Vinho Verde) 

10 
Organização de seminário temático sobre a biodiversidade e 

geodiversidade da Serra da Aboboreira 

 

11 
Desenvolvimento de guia geral da Serra da Aboboreira (até 120 

páginas – 5 000 exemplares em português) 

12 
Desenvolvimento de guia geral da Serra da Aboboreira (até 120 

páginas – 5 000 exemplares em português) 

13 
Elaborar guia pedagógico-didático da Serra da Aboboreira (até 16 

páginas – 10 000 exemplares em português) 

14 
Criação de uma exposição itinerante sobre o património da Serra da 

Aboboreira 

Principais segmentos-alvo a atingir  Todos 

Parceiros a envolver Gráfica, Agência Criativa, Meios de comunicação social, Juntas de 

Freguesia, Entidades Institucionais, Escolas e Universidades, 

Estabelecimentos Hoteleiros, Restaurantes, Operadores Turísticos 

Calendarização  Curto prazo (especificar posteriormente, meados 2017) 

Metas/Benefícios esperados Re)Conhecimento da Serra da Aboboreira e do património natural e cultura 

presente na mesma. 

N.º de visitantes presentes nas sessões de apresentação do projeto: 100. 

N.º de participantes presentes nos seminários: 100/por seminário. 

N.º de visitantes da Serra da Aboboreira: 25 000 /ano. 

N.º de visitas ao website da Serra: Acréscimo de 150 visitas/mês. 

N.º de participantes em seminário temático: 75 participantes. 

N.º de visitas de estudo a organizar: 10 visitas por período escolar. 

N.º de participantes em visitas de estudo: 200 visitantes.  

N.º de eventos realizados (e.g. desportivos, musicais): 5 eventos/ano.  

N.º de visitas ao website da Serra: Acréscimo de 150 visitas/mês. 

N.º de visitantes à exposição itinerante sobre o património da Serra da 

Aboboreira: 150/por exposição.  

Presença nas redes sociais (e.g. N.º de likes na página de facebook): 

Acréscimo de 100 likes/mês.  

 

Proporção de visitantes estrangeiros no 1º ano de funcionamento: 2%. 
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Tabela 4. Ações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 OE 2. Promover a Serra da Aboboreira e dar a conhecer o seu património natural e 
cultural (Elaboração própria). 

 

A comunicação e promoção do projeto de revitalização da Serra da Aboboreira serão realizadas através de 

suportes físicos e suportes digitais. Relativamente aos suportes físicos, estes devem contemplar a afixação de 

cartazes, divulgação de anúncios e envio de convites (para as sessões de apresentação do projeto), mas também 

a elaboração de um mapa comunicacional para promover e orientar os diversos públicos-alvo e a distribuição de 

brochuras e flyers, que poderão estar disponíveis em estabelecimentos locais (e.g. Posto de Turismo, 

Restaurantes, lojas no Centro Histórico) e online. 

Relativamente aos suportes digitais, para além da promoção e divulgação no website da AMBT e dos Municípios 

de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, deverá também ser atualizada a página da Serra da Aboboreira61, 

criadas páginas nas redes sociais (e.g. Facebook) e desenvolvida uma web app, desenvolvida exclusivamente 

para mobile, compatível com todos os dispositivos (só necessitando de um browser para a sua visualização), 

contendo toda a informação relevante acerca da Serra da Aboboreira e seu património natural. Estes elementos 

devem utilizar uma linguagem informativa, clara, direta, criativa e persuasiva, devendo também integrar 

componentes de cariz emocional relacionados com a natureza (e.g. paisagens, animais) e férias de descanso. 

Na página da Serra deverá ser evitado o excesso de anexos, links e spams, e os downloads necessários deverão 

ser fáceis (Curvelo, 2008 in Nunes, 2010). Os suportes digitais permitirão recordar o público do projeto de 

revitalização da Serra, assim como de eventos específicos que terão lugar na Serra. A presença nas redes sociais 

é também fundamental, uma vez que facilitará o contacto com os interessados e a divulgação de notícias, 

permitirá manter o visitante atualizado de uma forma rápida, permanente e constante (sendo para tal necessário 

ter uma gestão ativa das redes sociais) e ainda a atração de um maior número de visitantes. Sumariando, 

atualmente, a internet e as redes sociais são um excelente veículo de transmissão de informação, e, em alguns 

casos, permitem a interação com o público. Ambas são uma excelente forma de criação de buzz em torno da 

Serra da Aboboreira.  

Será também relevante considerar a criação de parcerias com entidades públicas e privadas (e.g. Entidades 

Institucionais, Instituições de Ensino, Estabelecimentos Hoteleiros, Restaurantes) uma vez que facilitará a 

promoção e atração de um maior número de visitantes, visto que os parceiros constituirão, eles próprios, um 

meio de divulgação da Serra. 

Para além das parcerias, será igualmente interessante considerar a escolha de “Embaixadores” da Serra da 

Aboboreira, nomeadamente figuras públicas, que devido ao seu elevado número de fãs e seguidores, 

possibilitará promover e dar a conhecer o espaço, assim como potenciar a atração de visitantes.  

Ainda, a organização e/ou participação em feiras gastronómicas e artesanais (e.g. EXPO ABOBOREIRA, em 

Carvalho de Rei, em Amarante, Festas do Junho, em honra de S. Gonçalo, em Amarante, Festival do Anho 

                                                           
61 http://www.baixotamega.pt/pages/463.  

http://www.baixotamega.pt/pages/463
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Assado e do Arroz do Forno de Baião, Feira do Vinho Verde no Marco de Canaveses) permitirá promover a Serra 

da Aboboreira na região. 

Para dar a conhecer o património natural e cultural da Serra da Aboboreira de forma clara, interessante e 

cativante, deverão ser definidas ofertas distintas para segmentos diferenciados, nomeadamente visitas guiadas. 

Para um atendimento de excelência, exemplar e individualizado deverá ser criado um plano formativo contínuo 

e regular, direcionado para a equipa de atendimento ao público e outro para o acompanhamento de visitantes. 

Igualmente, deverá ser tida em consideração a necessidade de disponibilizar as visitas guiadas em diversos 

idiomas, especialmente, inglês, espanhol, francês e alemão, dado que o público-alvo internacional tem origem 

em países com Espanha, França, Bélgica, Reino Unido e Alemanha. Deverão também ser tidos em consideração 

os públicos aos quais se dirigem as visitas guiadas, dado que o tipo de informação e linguagem a utilizar no 

âmbito de uma visita escolar será diferente do a utilizar no âmbito de uma visita guiada para o público em geral 

ou para investigadores, com interesses particulares. 

Para além das visitas guiadas, uma forma de comunicação eficaz e que permite revitalizar e dar a conhecer a 

Serra da Aboboreira, é a organização de eventos de grande visibilidade, nomeadamente concertos. Tendo em 

consideração a riqueza do património natural da Serra da Aboboreira, a organização de um concerto em plena 

Serra, com um palco enquadrado na envolvente da mesma, e associado à sustentabilidade ambiental do 

ecossistema, permitiria dar a conhecer o património natural e cultural da Serra da Aboboreira, de uma forma 

singular e criativa.  

Também a organização de atividades de bem-estar e saúde (e.g. aulas de pilates e/ou yoga ao ar livre) na Serra 

da Aboboreira permitirá diversificar e dar a conhecer a mesma a um maior número de potenciais visitantes, 

abrangendo também um outro espectro de interesses dos públicos-alvo. 

Igualmente, os amantes do hipismo poderão ser atraídos à Serra da Aboboreira, uma vez que esta dispõe de um 

Centro Hípico, local onde se insere também um Centro BTT, constituindo um espaço de lazer e prática desportiva 

associada à natureza e ao ar livre, e um fator de atração de visitantes. 

Igualmente, o desenvolvimento e criação de uma exposição itinerante sobre o património natural e cultural da 

Serra da Aboboreira permitirá dar a conhecer a mesma a um maior número de pessoas e potenciais visitantes, 

alargando o raio de divulgação da mesma, uma vez que, dada a sua característica “itinerante”, facilitará o seu 

transporte e promoção.   

A riqueza do património natural e cultural existente na Serra da Aboboreira é elevadíssima (ver estudo sobre o 

Património Natural da Serra da Aboboreira – Volume I), razão pela qual deverá ser incentivada a investigação e 

publicação de estudos e artigos, dando a conhecer a fauna e flora do Baixo Tâmega. Neste âmbito, foram já 

estabelecidos alguns protocolos de colaboração com entidades institucionais ligadas à área (e.g. Universidades, 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas). 
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OE3. Aumentar o número de visitantes e fidelizá-los 

Ações a desenvolver 

15 

Dar continuidade à disponibilização de ofertas para segmentos 

diferenciados (e.g. visitas escolares, visitas guiadas para 

especialistas, visitas guiadas para o público em geral – diversos 

idiomas) 

16 
Seleção da espécie do mês para divulgação no website e redes 

sociais da Serra da Aboboreira  

17 

Criação de dias temáticos de acordo com dias assinalados no 

calendário (e.g. dia da família, dia da criança, dia dos avós, dia do 

animal) 

 18 
Envio de newsletter a utilizadores registados no website da Serra da 

Aboboreira (e.g. com informações relativas a eventos) 

 19 

Sorteio mensal de prémio (e.g. refeição nos estabelecimentos de 

restauração local, vale de desconto no comércio local) por publicação 

pública de fotografia da espécie do mês nas redes sociais, por 

exemplo, com um hashtag previamente definido e associado à Serra 

Principais segmentos-alvo a atingir  Todos  

Parceiros a envolver Meios de comunicação social, Juntas de Freguesia, Entidades 

Institucionais, Escolas e Universidades, Estabelecimentos Hoteleiros, 

Restaurantes, Operadores Turísticos 

Calendarização  Médio/longo prazo (especificar posteriormente, a partir de 2018) 

Metas/Benefícios esperados (Re)Conhecimento da Serra da Aboboreira e do património natural e 

cultura presente na mesma. 

N.º de visitantes da Serra da Aboboreira: 25 000 /ano. 

N.º de visitas, de eventos e de participantes referidos anteriormente.  

N.º de visitas ao website da Serra: Acréscimo de 150 visitas/mês. 

Presença nas redes sociais (e.g. N.º de likes na página de facebook): 

Acréscimo de 100 likes/mês.  

Tabela 5. Ações 25, 26, 27 OE 5. Aumentar o número de visitantes e fidelizá-los (Elaboração própria). 

 

Para aumentar o número de visitantes, tal como já foi referido, deverão ser desenvolvidas visitas guiadas 

temáticas, de modo a diversificar as ofertas disponibilizadas e a atingir diferentes segmentos. Para além destas, 

a organização de eventos e atividades (e.g. concertos, corridas, aulas de pilates e yoga ao ar livre, provas de 

BTT, provas de trail, peddy papers) reforçará a dinamização da Serra e a sua visita. Estes eventos deverão ser 

divulgados fisicamente (e.g. cartazes, folhetos) e online (e.g. website Serra, redes sociais), devendo para tal a 
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informação disponível online estar permanentemente atualizada, de forma a não induzir potenciais visitantes em 

erro.  

Igualmente a criação de um Passaporte BTT, direcionado para os praticantes desta modalidade, poderá atrair 

um maior número de visitantes. Este passaporte oferecerá, aos amantes das bicicletas, benefícios e descontos 

em diversos locais (e.g. alojamento, restaurantes, lojas), obtendo estes um selo do local onde efetuaram uma 

compra. Após completarem o passaporte com 10 selos, podem enviar o passaporte para a AMBT, recebendo 

um prémio (e.g. refeição gratuita num estabelecimento da região).   

A ação 26 contempla a seleção da “Espécie do Mês” da Serra da Aboboreira, devendo ser divulgada no website 

e redes sociais da Serra da Aboboreira. A “Espécie do Mês” pode ser apresentada com uma breve descrição e 

história (e.g. através de fotografias ou vídeo animado) e deve despoletar alguma curiosidade, de forma a 

estimular uma futura visita à Serra. 

Como forma de dinamizar a Serra da Aboboreira enquanto um espaço descontraído e de lazer, poderão ser 

criados dias temáticos de acordo com dias assinalados no calendário, tais como o Dia da Família – 15 de Maio, 

Dia da Criança – 1 de Junho, Dia dos Avós – 26 de Julho, Dia do Animal – 4 de Outubro, Dia Internacional da 

Biodiversidade – 22 de Maio, permitirão potenciar a Serra, atraindo um maior número de visitantes, e 

sensibilizando os visitantes para as temáticas relacionadas. Nestes dias poderão ser desenvolvidas atividades 

lúdicas e recreativas (e.g. jogos e animação na Serra). 

A fidelização dos visitantes exigirá um esforço particularmente elevado, pois ações como, por exemplo, a criação 

de um cartão de fidelização seriam dificílimas de implementar, uma vez que será complicado conhecer e 

identificar exatamente o público que visita a Serra da Aboboreira, dado que o acesso é livre e gratuito. Desta 

forma, foram estabelecidas as ações 32 e 33, que visam fidelizar os visitantes da Serra. A primeira procura, 

através do envio de newsletters, despertar a curiosidade e atenção do leitor, para, por exemplo, eventos a realizar 

na Serra, atraindo-o para o mesmo por alguma razão particular (e.g. visita guiada temática, concerto, evento 

desportivo e/ou bem-estar e saúde). A segunda, a ação 33, pretende, através de parceria com diversos agentes 

privados, premiar alguns dos visitantes que captem uma fotografia da espécie do mês e a publiquem 

publicamente nas redes sociais com uma ligação (e.g. hashtag) à Serra da Aboboreira. Esta iniciativa deverá 

estar definida por um regulamento de participação no sorteio explícito, compreensível e objetivo. Para além de 

premiar a visita regular dos visitantes, esta ação pretende, gerar buzz em torno da Serra, difundindo pelas redes 

sociais fotografias que se relacionam com a mesma.  

 

 

Tabela 6. Ações 28, 29, 30, 31 OE 6. Diversificar a oferta de atividades e os públicos (Elaboração própria). 

OE4. Diversificar a oferta de atividades e os públicos 

Ações a desenvolver 18 

Dar continuidade à disponibilização de ofertas para segmentos 

diferenciados (e.g. visitas escolares, visitas guiadas para 

especialistas, visitas guiadas para o público em geral – diversos 

idiomas) 
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OE4. Diversificar a oferta de atividades e os públicos 

19 

Organizar, desenvolver, promover atividades ligadas a diversas áreas 

(e.g. desporto – BTT; bem-estar e saúde – aulas de pilates ao ar 

livres; lazer – passeios pedestres; educação – visitas temáticas) 

20 
Exposição de fotografias tiradas por visitantes no âmbito dos 

concursos/desafios realizados na Serra da Aboboreira 

21 Realização de inquéritos de opinião 

Principais segmentos-alvo a atingir  Todos  

Parceiros a envolver Meios de comunicação social, Juntas de Freguesia, Entidades 

Institucionais, Escolas e Universidades, Estabelecimentos Hoteleiros, 

Restaurantes, Operadores Turísticos 

Calendarização  Médio/longo prazo (especificar posteriormente, a partir de 2018) 

Metas/Benefícios esperados (Re)Conhecimento da Serra da Aboboreira e do património natural e 

cultura presente na mesma. 

N.º de visitantes da Serra da Aboboreira: 25 000 /ano. 

N.º de visitas, de eventos e de participantes referidos anteriormente.  

N.º de visitas ao website da Serra: Acréscimo de 150 visitas/mês. 

Presença nas redes sociais (e.g. N.º de likes na página de facebook): 

Acréscimo de 100 likes/mês.  

Tabela 7. Ações 28, 29, 30, 31 OE 6. Diversificar a oferta de atividades e os públicos (Elaboração própria). 

 

A diversificação da oferta de atividades e dos públicos-alvo é essencial para potenciar o aumento do número de 

visitantes e para o incremento da notoriedade da Serra da Aboboreira. Esta diversificação da oferta, poderá estar 

associada a uma ampla variedade de visitas guiadas temáticas de modo a abranger diferentes segmentos 

diferenciados, mas também através da organização, desenvolvimento e promoção de atividades ligadas a 

diversas áreas, como o desporto (e.g. BTT, trails), o bem-estar e saúde (e.g. aulas de pilates ao ar livre), o lazer 

(e.g. passeios pedestres, observação das estrelas – “Descoberta do céu estrelado” – e/ou fenómenos 

lunares/solares), com fins educativos e pedagógicos (e.g. visitas dirigidas para as escolas abordando temáticas 

específicas), e ainda para os mais aventureiros (e.g. zorbing, peddy papper noturno). As atividades de carácter 

pedagógico e educativo deverão ser diversificadas e adaptadas a cada público.  

A ação 30 contempla a organização de exposição de fotografias tiradas por visitantes no âmbito dos concursos 

e/ou desafios realizados na Serra da Aboboreira, como forma de incentivar a criatividade e a participação ativa 

nas visitas à Serra da Aboboreira. Esta iniciativa permitirá promover o espaço e torná-lo uma atração que 

potencia a proximidade entre o visitante e a envolvente. 

A diversificação da oferta de atividades e dos públicos a abranger, poderá ainda ser potenciada através da 

realização de inquéritos de opinião, a visitantes e/ou potenciais visitantes da Serra da Aboboreira, que permitirá 

a criação e adaptação de iniciativas aos interesses de cada visitante, incrementando o número de novas visitas. 
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Tabela 8. Ações 34, 35 OE 8. Contribuir para a promoção do Baixo Tâmega enquanto destino turístico (Elaboração própria) 

OE5. Contribuir para a promoção do Baixo Tâmega enquanto destino turístico 

Ações a desenvolver 

22 
Integração da Serra da Aboboreira em roteiros e pacotes pré-

definidos 

23 
Integração de elementos a visitar no Baixo Tâmega nos meios 

comunicacionais da Serra da Aboboreira 

Principais segmentos-alvo a atingir  Todos  

Parceiros a envolver Meios de comunicação social, Juntas de Freguesia, Entidades 

Institucionais, Estabelecimentos Hoteleiros, Restaurantes, Operadores 

Turísticos 

Calendarização  Médio/longo prazo (especificar posteriormente) 

Metas/Benefícios esperados (Re)Conhecimento da Serra da Aboboreira e do património natural e 

cultura presente na mesma. 

N.º de visitantes da Serra da Aboboreira: 25 000 /ano. 

Fam/Press trips realizadas (em cooperação com outras entidades): 1/ano. 

N.º de contactos de potenciais investidores recebidos pela 

AMBT/Municípios de Amarante, Baião, Marco de Canaveses: 5. 

N.º de empresas com atividade relacionada com a Serra da Aboboreira 

criadas: 3. 

 

O Baixo Tâmega é uma região rica em diferentes atividades e elementos patrimoniais (e.g. natural, edificado, 

gastronómico), razão pela qual a complementaridade existente entre os diversos elementos promove uma 

experiência completa e diferenciada para os visitantes, motivando a repetição da visita e um passa palavra 

positivo. Este último é particularmente pertinente, uma vez que segundo o relatório de preferências dos europeus 

em relação aos turistas, 50% dos respondentes afirmam que a fonte de informação mais importante no momento 

de decidir sobre os planos de viagem são as recomendações de amigos, colegas ou familiares. 

Ambas as ações apresentadas propõem, assim, um esforço para a integração e interação do lazer, turismo e a 

oferta natural e cultural do Baixo Tâmega.  

 

Tabela 9. Ações 36, 37, 38 OE 9. Preservar o património natural e cultural da Serra da Aboboreira (Elaboração própria) 

OE6. Preservar o património natural e cultural da Serra da Aboboreira 

Ações a desenvolver 36 
Organização de sessões informativas e de consciencialização 

ambiental 
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OE6. Preservar o património natural e cultural da Serra da Aboboreira 

37 Elaboração de um estudo de planeamento da Serra da Aboboreira 

38 

Elaboração de estudo de avaliação dos elementos potenciadores de 

risco e pressões sobre a paisagem e sobre o património natural 

provocados pelo aumento dos fluxos turísticos na Serra da 

Aboboreira 

Principais segmentos-alvo a atingir  Todos  

Parceiros a envolver AMBT/Municípios, Empresa consultora, Meios de comunicação social, 

Juntas de Freguesia, Entidades Institucionais 

Calendarização  Médio/longo prazo (especificar posteriormente, a partir de 2018) 

Metas/Benefícios esperados (Re)Conhecimento da Serra da Aboboreira e do património natural e 

cultura presente na mesma. 

N.º de intervenções de manutenção e preservação/conservação da Serra 

da Aboboreira: 4/ano. 

N.º de prémios/reconhecimento recebido: 1/ano. 

Incremento do número de espécies em extinção.  

 

Sendo a responsabilidade na conservação da natureza e a sustentabilidade ambiental, económica e social, dois 

dos valores da Serra da Aboboreira, a preservação do património natural e cultural da mesma é primordial para 

a manutenção e durabilidade desta enquanto ponto de atração turística de referência no Baixo Tâmega. Para 

além da organização e promoção de sessões informativas e de consciencialização ambiental, de extrema 

importância, em particular para os públicos mais novos e os residentes, também a elaboração de um estudo de 

planeamento da Serra da Aboboreira onde serão identificadas e delimitadas as diversas áreas e tipologias de 

atividades (e.g. atividades desportivas – BTT, trail; percursos pedestres, espaço de lazer; observação da fauna 

e flora) existentes na mesma, permitirá uma melhor utilização dos recursos e dos espaços. Igualmente importante 

é a elaboração de um estudo de avaliação dos elementos potenciadores de risco e pressões sobre a paisagem 

e sobre o património natural provocados pelo aumento dos fluxos turísticos na Serra da Aboboreira, já previsto 

no projeto, dado que o património natural e cultural da Serra é o elemento distintivo, único e caracterizador do 

espaço. 

Deverá ser tido em consideração que os esforços realizados neste OE com vista à preservação do património 

natural e cultural da Serra da Aboboreira, poderão ser reconhecidos através da atribuição de prémios, como o 

prémio Prémio Geoconservação, atribuído pelo grupo português da Progeo e pela revista National Geographic 

ao município que mais promove a geoconservação em Portugal, interligando-se com o OE4 Aumentar a 

notoriedade da Serra da Aboboreira, e consequente com o OE5, atraindo mais visitantes. 



 

 

3.3 Orçamento de Marketing 

(em desenvolvimento…) 

3.3.1 Orçamento 

 

3.3.2 Cronograma 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Controlo 

No âmbito da candidatura do Património Natural da Serra da Aboboreira ao Aviso NORTE-14-2016-01 foram já 

definidas metas para os indicadores pré estabelecidos (ver Tabela 12). É expectável que estas metas sejam 

atingidas até ao final do ano de 2020.  

Tabela 10. Indicadores do Programa Operacional na candidatura da Associação de Municípios do Baixo Tâmega ao Aviso 

NORTE-14-2016-01 (AMBT)  

Indicador  
Unidade Quantidade 

Código Designação 

R.06.03.08.P 
Variação do número de visitantes nas áreas classificadas (diferença 
entre o número de visitantes antes e após a intervenção) 

N.º 70 000 

O.06.03.01.C 
Aumento do número esperado de visitantes nos sítios e atrações 
culturais ou naturais apoiados 

Visitantes ano        30 000 

 

Tabela 11. Indicadores de Acompanhamento na candidatura da Associação de Municípios do Baixo Tâmega ao Aviso 

NORTE-14-2016-01 (AMBT)  

Indicador  
Unidade Quantidade 

Código Designação 

R.06.03.08.P 
Variação do número de visitantes nas áreas classificadas (diferença 
entre o número de visitantes antes e após a intervenção) 

N.º 100 000  

O.06.03.01.C 
Aumento do número esperado de visitantes nos sítios e atrações 
culturais ou naturais apoiados 

Visitantes ano 25 000   

 

No entanto, estas metas têm como principal foco a intervenção física para a dinamização do Património Natural 

da Serra da Aboboreira e não o plano de marketing para o mesmo. Acresce que o controlo e a avaliação devem 

ser contínuos ao longo de todo o processo de implementação do plano. Assim sendo, no âmbito do presente 

plano foram definidos diferentes indicadores, metas e respetivo período de medição. Estes podem ser de 

diferentes naturezas, mas aglomeram-se geralmente em duas tipologias: quantitativos (e.g. número de visitantes) 

e qualitativos (e.g. tipo de reclamação). De seguida são apresentados os indicadores e metas estabelecidos, que 

derivam e se encontram em concordância com a estratégia e plano de ação definidos.  

 

Tabela 12. Indicadores, metas e calendarização (Elaboração própria) 

Indicadores Tipologia Meta 
Período de 

medição 

N.º de visitantes presentes nas sessões de 

apresentação do projeto 
Quantitativo 

100 participantes 

por sessão 
Mensal 

N.º de visitantes presentes nos seminários 
Quantitativo 

100 participantes 

por seminário 
Mensal 

N.º de participantes em seminário temático Quantitativo 75 participantes Momento único 
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Indicadores Tipologia Meta 
Período de 

medição 

N.º de visitas guiadas a organizar pela AMBT e 

pelos Municípios 
Quantitativo 5 visitas Anual 

N.º de participantes em visitas guiadas à Serra da 

Aboboreira 
Quantitativo 150 visitantes Anual 

N.º de visitas de estudo a organizar Quantitativo 10 visitas Anual 

N.º de participantes em visitas de estudo Quantitativo 200 visitantes Anual 

N.º de eventos realizados (e.g. desportivos, 

musicais) 
Quantitativo 5 Anual 

N.º de visitas ao website da Serra da Aboboreira Quantitativo 
Acréscimo de 150 

visitas 
Mensal 

N.º de visitantes da exposição itinerante sobre o 

património da Serra da Aboboreira 
Quantitativo 150 por exposição Anual 

Presença nas redes sociais (e.g. N.º de likes na 

página de facebook) 
Quantitativo 

Acréscimo de 100 

likes 

Mensal (análise 

durante os 

primeiros 2 anos) 

Proporção de visitantes estrangeiros no 1º ano de 

funcionamento 
Quantitativo 2% Anual 

Proporção de visitantes estrangeiros nos anos 

seguintes  
Quantitativo 3% Anual 

N.º de referências positivas em artigos (e.g. 

experiência positiva do autor do artigo na Serra 

da Aboboreira) 

Quantitativo 2 referências Trimestral 

N.º de referências negativas em artigos (e.g. 

experiência negativa do autor na Serra da 

Aboboreira) 

Quantitativo 0 referências Trimestral 

Análise quantitativa e qualitativa de reclamações 

(e sugestões) 

Quantitativo / 

Qualitativo 
0 reclamações Trimestral 

Avaliação do papel educativo e formativo da Serra 

da Aboboreira (e.g. através da aplicação de 

inquéritos) 

Quantitativo / 

Qualitativo 

A definir 

posteriormente 
Semestral 

Fam/Press trips realizadas (em cooperação com 

outras entidades) 
Quantitativo 1 Anual 

N.º de contactos de potenciais investidores 

recebidos pelos Municípios de Amarante, Baião e 

Marco de Canaveses 

Quantitativo 5 Semestral 

N.º de empresas com atividade relacionada com a 

Serra da Aboboreira criadas 
Quantitativo 3 Anual 

N.º de intervenções de manutenção e 

preservação/conservação da Serra da Aboboreira 
Quantitativo 4 Anual 

N.º de prémios/reconhecimento recebido Quantitativo 1 Anual 
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4 Conclusão 

O plano de marketing desenvolvido para a Serra da Aboboreira, identificou um conjunto de ações para dinamizar, 

promover e divulgar este espaço, tendo em consideração o diagnóstico efetuado e de acordo com a definição de 

uma estratégia de marketing. As ações definidas direcionam-se especialmente para o seu público externo, sem 

esquecer o interno, e o seu principal objetivo é desenvolver um produto/serviço diferenciado, de excelência e de 

qualidade, tendo em consideração a exigência, a permanente atualização e maior informação que caraterizam o 

publico atual.  

Conforme foi possível averiguar, este produto/serviço beneficia de uma localização estratégia (em 3 Municípios 

do Baixo Tâmega), de acesso gratuito e fácil, da proximidade a outros atrativos turísticos e é constituído por um 

património natural e cultural singular, conferindo-lhe características próprias que proporcionam uma experiencia 

única e memorável a quem as vivencia. Igualmente, e inerente à sua localização, encontra-se o elevado potencial 

de atratividade para a prática de atividades de turismo de natureza e de desporto e a dinâmica característica de 

uma população jovem e qualificada. Identificam-se, assim, diversos fatores que parecem indicar um futuro de 

sucesso para a Serra da Aboboreira. 

Contudo, devem também, ser tidos em consideração os seguintes fatores críticos de sucesso: 

 A entidade responsável pela gestão da Serra da Aboboreira deverá motivar, estimular e promover o seu 

sucesso, adaptar, adequar e inovar às necessidades dos seus públicos, preservar e manter o espaço, 

de forma a conservar e sustentar as suas características singulares a longo prazo; 

 A equipa deve ser capaz de assegurar a valorização do património natural e cultural da Serra da 

Aboboreira, de promover a excelência e personalizar o atendimento, fomentando a recomendação e a 

repetição da visita; 

 O plano de atividades a desenvolver na Serra da Aboboreira, deverá ser amplo e variado, tendo em 

consideração os interesses e gostos dos visitantes, por forma a atrair um público diversificado; 

 As campanhas de comunicação, de divulgação e promoção da Serra da Aboboreira, do seu património 

e atividades e eventos que aí têm lugar, deverão ser desenvolvidas com mestria e expertise, uma vez 

que será uma das formas, senão a principal forma de dar a conhecer e promover a Serra e atrair 

visitantes; 

 A cooperação com parceiros e outras instituições (e.g. Entidades Institucionais, Instituições de Ensino, 

Estabelecimentos Hoteleiros, Restaurantes) é essencial para a inserção da Serra da Aboboreira num 

conjunto integrado de elementos e experiências disponíveis para os visitantes do Baixo Tâmega; 

 Complementando o fator crítico anterior, é necessária uma estreita cooperação e relação de parcerias, 

fomentando uma interação constante para a integração de iniciativas; 

 Deve também ser promovido o envolvimento dos residentes e dos diferentes públicos (a captar e 

públicos potenciais), com a missão de divulgar e dar a conhecer o Baixo Tâmega, de conservar e 

reforçar o seu valor paisagístico, cultural, turístico e natural, e de disponibilizar um espaço de lazer e 

usufruto ao público em geral.  

 

Por fim, relembra-se que a implementação de um plano de marketing requer um acompanhamento e avaliação 

contínuos. Desta forma, caso seja necessário, as iniciativas estabelecidas são redirecionadas e adaptadas, 

encontrando-se sempre em concordância com a evolução das necessidades dos seus diferentes públicos, 

promovendo o sucesso da Serra da Aboboreira no longo prazo.   



         

Página 87 de 88 

 

Bibliografia 

AMBT (2014) Estudo “Aboboreira património, natureza e paisagem – Volume I”  

AMBT (2014) Estudo “Aboboreira património, natureza e paisagem – Volume II”   

Burnay, Maria João (1997) “Turismo e Desenvolvimento: as Áreas Protegidas e o desafio da sustentabilidade”. 

Dissertação de Mestrado. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa, 

Lisboa. 

CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (2014) “Programa Operacional 

Regional do Norte 2014-2020”. 

European Commission (2016) “Preferences of Europeans Towards tourism” (inquérito conduzido pela TNS 

political & social sob o pedido da Comissão Europeia), disponível em: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surv

eyKy/2065. 

Freire, J. (Coord) (2008), Estudo de Marketing da Promoção do Baixo Tâmega, EPT – Empresa de Planeamento 

e Turismo, Amarante 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (2014) “Atividades de Ar Livre”, disponível em: 

http://www.icnf.pt/portal/turnatur/resource/docs/saber-ativ-ar-livr. 

Instituto Nacional de Estatística – INE, disponível em: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE. 

Instituto do Turismo – IPDT (2017) “Turismo’17 Anuário de Tendências”. 

Ministério da Economia e do Emprego, Governo de Portugal (2012) “Plano Estratégico Nacional do Turismo – 

PENT, Horizonte 2013-2015”, disponível em: 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/PENT%202012.

pdf  

Nunes, Patrícia Lavrador Teixeira (2010) “Elaboração de um Plano de Marketing Cultural para o Museu de 

Marinha”, Dissertação de Mestrado em Publicidade e Marketing, Instituto Politécnico de Lisboa. 

Turismo de Portugal in ICNF “Turismo de Natureza” disponível em: http://www.icnf.pt/portal/turnatur, acedido a 

15 de Maio de 2017.  

Turismo de Portugal (2006) “10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal – Turismo 

de Natureza”, disponível em: 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20de

%20Natureza%202006.pdf  

Turismo de Portugal (2015a) “Turismo 2020, Cinco Princípios para uma Ambição”, disponível em: 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2015/Documents/TURISMO2

020-5Principios.pdf  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2065
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2065
http://www.icnf.pt/portal/turnatur/resource/docs/saber-ativ-ar-livr
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/PENT%202012.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/PENT%202012.pdf
http://www.icnf.pt/portal/turnatur
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20de%20Natureza%202006.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20de%20Natureza%202006.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2015/Documents/TURISMO2020-5Principios.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2015/Documents/TURISMO2020-5Principios.pdf


         

Página 88 de 88 

 

Turismo de Portugal (2015b) “Turismo 2020, Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal”, 

disponível em: http://estrategia.turismodeportugal.pt/sites/default/files/Turismo2020_Parte%20I_mercados%20-

%20SWOT.pdf  

Turismo de Portugal (2015c) “Animação Turística em Portugal 2014 – Caraterização das Empresas e da Procura”, 

Edição 2015, disponível em: http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-

pt/Documents/An%C3%A1lises/Atividades%20Tur%C3%ADsticas/Carateriza%C3%A7%C3%A3o%20Anima%

C3%A7%C3%A3o%20Tur%C3%ADstica_2014.pdf  

 

http://estrategia.turismodeportugal.pt/sites/default/files/Turismo2020_Parte%20I_mercados%20-%20SWOT.pdf
http://estrategia.turismodeportugal.pt/sites/default/files/Turismo2020_Parte%20I_mercados%20-%20SWOT.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Atividades%20Tur%C3%ADsticas/Carateriza%C3%A7%C3%A3o%20Anima%C3%A7%C3%A3o%20Tur%C3%ADstica_2014.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Atividades%20Tur%C3%ADsticas/Carateriza%C3%A7%C3%A3o%20Anima%C3%A7%C3%A3o%20Tur%C3%ADstica_2014.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Atividades%20Tur%C3%ADsticas/Carateriza%C3%A7%C3%A3o%20Anima%C3%A7%C3%A3o%20Tur%C3%ADstica_2014.pdf

