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1. INTRODUÇÃO 

O projeto “+ Turismo + Sabor – Alto Tâmega com Sabor” tem como objetivo central a criação, no 

Alto Tâmega, de uma rede colaborativa nos setores do Turismo e Agroalimentar, orientada para o 

reforço da competitividade do tecido empresarial e da imagem da região. O projeto pretende 

também contribuir para o incentivo à inovação e à internacionalização dos setores em causa com 

base na cooperação. 

O projeto é desenvolvido em parceria pela Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) e 

pela Associação de Desenvolvimento Regional do Alto Tâmega (ADRAT), em colaboração com a 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e a Escola Profissional de Chaves. 

O projeto “+ Turismo + Sabor – Alto Tâmega com Sabor” tem em vista valorizar a excelência dos 

produtos agroalimentares da região e reforçar a imagem do seu turismo, criando sinergias entre 

ambos os setores. Desta forma pretende-se contribuir para gerar novas formas de trabalho e 

novos produtos e, assim, concorrer para a afirmação do Alto Tâmega e para a dinamização da 

economia regional. Deste modo, é possível evidenciar os seguintes objetivos específicos: 

: Potenciar a articulação entre setores complementares, no sentido da definição e criação 

de Clusters regionais; 

: Promover a cooperação empresarial; 

: Contribuir para a redução de riscos e custos para as empresas, através da realização de 

investimento de utilidade comum; 

: Afirmar a excelência dos produtos regionais e do destino Alto Tâmega, através de uma 

marca única e forte; 

: Aumentar o potencial de exportação da região e orientar as suas empresas para 

mercados mais dinâmicos; 

: Aumentar a valorização das atividades económicas da região, particularmente nos 

setores do Turismo e Agroalimentar. 

Neste enquadramento, e por forma a contribuir para a consecução dos objetivos definidos, 

considerou-se fundamental elaborar um plano comum de promoção e comunicação, capaz de 

comunicar a marca, os valores e seus elementos constituintes de forma agregada e com maior 

capacidade de promover a notoriedade externa do Alto Tâmega e dos seus produtos. 

Previamente, contudo, à elaboração da estratégia de promoção e comunicação, proceder-se-á a 

um enquadramento do projeto no contexto de alguns dos documentos estratégicos mais 

relevantes no domínio territorial e turístico. Este trabalho permitirá, por um lado, perceber o caráter 
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estruturante atribuído aos setores do turismo e do agroalimentar no contexto do desenvolvimento 

regional, e, por outro, compreender como os segmentos e ativos turísticos com maior potencial 

na região do Alto Tâmega convergem com as prioridades estratégicas definidas para o setor, de 

acordo com os principais documentos enquadradores de nível nacional e regional.  

Neste sentido, em termos de organização, para além do presente capítulo de Introdução, o 

presente documento referente ao Plano de Marketing e Comunicação – encontra-se dividido nos 

seguintes capítulos:  

: Enquadramento. Neste capítulo é realizado um enquadramento estratégico da Rede 

“+Turismo + Sabor” com os mais relevantes documentos estratégicos, quer no domínio 

do desenvolvimento territorial regional, quer do setor turístico, com vista à identificação e 

análise dos segmentos turísticos tidos como prioritários para a região do Alto Tâmega, 

bem como as principais debilidades e oportunidades relativamente aos setores do 

turismo e agroalimentar; 

: Estratégia. Neste capítulo é definida a estratégia de marketing e comunicação para a 

Rede “+Turismo + Sabor”, incluindo a Visão de futuro a seguir (correspondente à 

direção desejada, ao caminho que se pretende percorrer e, finalmente, à forma como a 

Rede pretende ser vista), as Linhas de orientação estratégicas (focadas nas 

características intrínsecas e nos elementos chave a potenciar), os seus Objetivos e as 

metas e indicadores a alcançar com a sua implementação; 

: Segmentação e posicionamento. Neste capítulo é feita a divisão dos potenciais 

consumidores em grupos que partilham um determinado número de caraterísticas 

homogéneas, com vista à identificação dos destinatários preferenciais do presente Plano 

de Marketing e Comunicação. A identificação dos destinatários envolve ainda a análise 

do posicionamento atual da Rede e dos setores do turismo e agroalimentar, o seu 

potencial de atratividade e diferenciação e a definição do posicionamento pretendido; 

: Mix Comunicacional. Neste capítulo são analisados e definidos os diferentes meios 

comunicacionais a utilizar (estratégia digital, publicidade, iniciativas transversais, etc.) 

com base nos diferentes públicos-alvo prioritários identificados no ponto anterior. Estes 

meios atuarão como vetores da estratégia e visão de futuro definidas, visando a 

prossecução dos seus objetivos e metas; 

: Estrutura de Gestão. Por fim, neste capítulo é definida a estatura de gestão responsável 

pela implementação do Plano de Marketing e Comunicação proposto, incluindo a as 

suas diferentes responsabilidades, a periocidade das reuniões técnicas e de 

coordenação e a calendarização fina do plano de trabalho. Esta estrutura de gestão será 

igualmente responsável pela monitorização das metas e indicadores definidos, visando 

uma correta operacionalização do plano.  
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2. ENQUADRAMENTO 

A região do Alto Tâmega, constituída pelos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira 

de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar abrange uma área de aproximadamente 2.922 km
2

 e 

registava em 2015, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE), uma 

população residente de 89.260 habitantes, correspondendo sensivelmente a 2,5% da população 

da região Norte de Portugal.  

Este território faz fronteira com quatro Comunidades Intermunicipais (CIM) nacionais – Cávado, 

Ave, Douro e Terras de Trás-os-Montes – e a Norte com Espanha, o que coloca a região numa 

posição privilegiada tendo em vista possibilidades de promoção de relações transfronteiriças, em 

especial com a província vizinha de Orense. 

A atividade agrícola e a agroindústria detêm um papel de grande relevo no panorama económico 

deste território de baixa densidade. Os produtos endógenos (carne, mel, azeite, castanha, batata, 

produtos de fumeiro e enchidos) de destacada qualidade constituem-se como um dos fatores de 

diferenciação dos municípios do Alto Tâmega, muitos dos quais com garantia de Denominação 

de Origem Protegida (DOP) e de Indicação Geográfica Protegida (IGP). 

A atividade turística constitui-se como outra das apostas estratégicas do Alto Tâmega, alicerçada 

numa oferta turística e hoteleira de qualidade distinta que complementa a beleza natural da 

região, contextualizada por grandes áreas de interesse natural e que lhe conferem um 

enquadramento privilegiado em termos de biodiversidade e de riqueza paisagística.  

Complementarmente, também o património cultural apresenta um papel de relevo no panorama 

turístico, económico e social do Alto Tâmega. São de destacar neste caso os monumentos 

nacionais com grande interesse turístico, distribuídos pelos seis concelhos, assim como 

manifestações culturais diversas como o artesanato e as tradições etnográficas. 

Nos pontos seguintes efetua-se um breve enquadramento da região do Alto Tâmega nos 

instrumentos de estratégia e programação, com especial incidência nas duas áreas temáticas em 

foco neste território de baixa densidade no âmbito do presente projeto: o setor agroalimentar e o 

turismo, com vista à identificação das principais debilidades e oportunidades nestes dois setores. 
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2.1. Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega 

A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega (EIDT Alto Tâmega), 

elaborada pela Comunidade Intermunicipal em articulação com um conjunto alargado de atores, 

constitui-se como o referencial estratégico para o desenvolvimento do território que assegura a 

coerência com as intervenções de cariz sub-regional e regional. 

A EIDT Alto Tâmega compreende um diagnóstico exaustivo do território, cuja sistematização 

permitiu identificar um conjunto de oito elementos-chave, entre os quais os setores da agricultura, 

pecuária e agroindústria e do turismo, que se constituem como desafios e fatores críticos de 

sucesso deste território. 

De acordo com este documento, a atividade agrícola e as atividades a ela associadas detêm um 

papel de grande relevo no panorama económico deste território, em grande parte devido à 

tradição agrícola da população residente e das características dos solos, em particular nos 

concelhos de Chaves e Vila Pouca de Aguiar, onde estes são mais antigos e apresentam uma 

formação sedimentar que os tornam profundos e férteis. De facto, as condições edafoclimáticas 

favoráveis da região têm contribuído para o aumento considerável da Superfície Agrícola Utilizada 

(SAU) nos últimos 10 anos, tendo aumentado em cerca de 170.000 hectares, em particular nos 

municípios de Montalegre e Ribeira de Pena. Esta importância traduz-se naturalmente no 

panorama económico da região. Segundo dados do INE, das 29.832 pessoas empregadas na 

região no ano de 2011, 3.715 estavam afetas ao setor primário (cerca de 12,5%), sendo de 

destacar os municípios de Montalegre e Valpaços em que este setor ocupava quase um quarto 

dos seus habitantes. 

Neste setor, e tal como referido anteriormente, destacam-se também um conjunto significativo de 

produtos endógenos de qualidade comprovada, cuja produção tem ganho uma expressão 

considerável devido às características naturais do território, entre as quais se destacam: 

: Mel: produzido tradicionalmente e com recurso à flora e às condições climáticas da 

região. As cooperativas agrícolas presentes no Alto Tâmega (e.g. MONTIMEL, CAPOLIB e 

Coopaguiarense) têm desempenhado um papel estruturante no incentivo à produção e 

consequente comercialização deste produto; 

: Azeite: o cultivo da oliveira e a produção de azeite estão maioritariamente presentes no 

concelho de Valpaços, representando um produto de importância e reconhecimento 

destacado na região, tendo inclusive ganho vários prémios ao longo dos últimos anos; 

: Castanha: tendo no município de Valpaços o seu maior produtor, a castanha representa 

um produto de elevada qualidade na região no Alto Tâmega, em particular a Castanha da 

Padreia (D.O.P.), sendo muito apreciada no estrangeiro como um produto de luxo; 
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: Amêndoa: Tendo novamente o município de Valpaços como maior produtor, a sua 

produção é bastante reduzida devido a constrangimentos como a ausência da correção 

da acidez do solo, a quantidade de adubo utilizado, o recurso a solos pouco adequados 

à mecanização, entre outros; 

: Batata: este produto ocupa também uma posição de destaque no setor agrícola da 

região, tendo sido a primeira batata de semente do país a ser alvo de certificação, 

representando um produto bastante popular e consumido no Alto Tâmega; 

: Fumeiro: de produção maioritariamente artesanal, o fumeiro (salpicões, linguiças, 

alheiras, presentes, entre outros) representa um setor central da atividade da região, quer 

do ponto de vista económico como simbólico. Devido à sua qualidade reconhecida, tanto 

a nível regional como nacional, todos os anos decorrem feiras e eventos dedicados a 

estes produtos (e.g. Feiras do Fumeiro); 

: Cogumelos: a produção de cogumelos tem vindo a destacar-se na economia da região 

nos últimos anos, em particular nos concelhos de Boticas, Chaves e Vila Pouca de 

Aguiar, face à sua crescente procura no mercado nacional e internacional; 

: Vinhos: os vinhos produzidos nas regiões Demarcadas de Chaves e Valpaços receberam 

a classificação de Vinho Regional de Trás-os-Montes face aos seus atributos singulares 

resultantes das condições do solo e do clima; 

: Cereais: a produção de cereais apresenta uma expressão acentuada nos municípios de 

Valpaços e Montalegre, ainda que as condições do solo e climáticas não sejam as mais 

indicadas, o qual tem originado produções em menores quantidades; 

: Floresta: por fim são destacados os recursos provenientes da floresta, inclusive a caça, 

os quais têm vindo a ser valorizados ao longo dos últimos anos, apesar de ainda 

existirem obstáculos à maximização das suas potencialidades. Importa referir que para 

além dos recursos habitualmente associados à floresta (madeira, lenha, resina,…), esta 

poderá ser uma importante fonte de biomassa, contribuindo assim para a 

sustentabilidade da região. 
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Figura 1. Produtos endógenos de destaque na região do Alto Tâmega 

 

A EIDT Alto Tâmega refere ainda que será importante aproveitar os produtos e recursos existentes 

(em particular os recursos humanos), apoiando de forma integrada o aumento da competitividade 

do setor agrícola, promovendo aspetos como a sua organização, a capacidade transformadora e 

a operacionalidade logística, numa lógica criação de fileiras e de reforço das relações de cluster. 

Do ponto de vista do Turismo, a região do Alto Tâmega constitui um destino de eleição para a 

realização de atividades turísticas, fruto da sua beleza natural e das infraestruturas de apoio 

presentes no território. A EIDT Alto Tâmega refere que, para além da aposta no setor primário, a 

dinamização do setor do turismo poderá constituir uma fonte importante de rendimento 

económico. A sua proximidade com o Porto e Norte de Portugal, reconhecidos e consolidados 

nos últimos anos enquanto destinos de excelência, poderá facilitar a dinamização pretendida. 

De acordo com o diagnóstico efetuado, a região do Alto Tâmega detém uma oferta 

maioritariamente focada no Turismo Termal e no Turismo em Espaço Rural, duas das vertentes 

turísticas de maior expansão nos últimos anos no âmbito do lazer e do relaxamento e que 

deverão ser entendidos como segmentos a privilegiar. Neste ponto destacam-se as Termas de 

Chaves (cujo início da sua exploração remonta para a época romana), as Termas de Vidago, as 

Termas de Pedras Salgadas e as Termas de Carvalhelhos (atualmente desativadas mas 

abrangendo águas termais com propriedades medicinais e com elevado potencial). 

Do ponto de vista estratégico, a EIDT Alto Tâmega encontra-se sistematizada numa visão de 

futuro, missão, eixos estratégicos (EE) e objetivos estratégicos (OE), os quais importa analisar no 

sentido de identificar as principais prioridades atribuídas aos setores agroalimentar e do turismo.  

A visão definida para este território defende que: “Até 2020, o Alto Tâmega será um território 

integrado, que conseguirá inverter as tendências demográficas atuais, através da promoção da 

Mel Azeite Castanha Amêndoa Batata 

Fumeiro Cogumelos Vinhos Cereais Floresta 
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coesão social e da dinamização da economia local, tendo por base o aproveitamento da 

localização de fronteira e a valorização dos recursos endógenos, especialmente a água.” 

Esta visão traduz-se nos seguintes eixos e objetivos estratégicos: 

 

 

 

Figura 2. Elementos-chave para o desenvolvimento do Alto Tâmega 

Fonte: Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega, 2014 

 

O EE1. Dinamizar a base económica local num contexto de especialização inteligente destina-se 

a promover o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação, com 

foco num conjunto de opções que permitem evidenciar desde logo a relevância do setor 

•OE 1. Valorização dos produtos e recursos endógenos com base no 

conhecimento, na investigação e na inovação 

•OE2. Contribuir para a organização de setores específicos numa lógica 

de criação de fileiras e de reforço das relações de cluster 

•OE3. Promover o empreendedorismo tendo em vista a maximização do 

aproveitamento dos recursos locais 

EE1. Dinamizar a  

base económica 

 local num contexto  

de especialização inteligente 

•OE4. Proteger, promover e rentabilizar o património natural e cultural 

como elemento distintivo 

•OE5. Investir na cadeia de valor da energia enquanto vantagem 

competitiva do território 

•OE6. Reforçar a proteção e o uso eficiente da água ao longo da sua 

cadeia de valor 

EE2. Fomentar  

a utilização eficiente  

e sustentável dos recursos 

•OE7. Apoiar a qualificação dos recursos humanos, fomentando o 

ajustamento das ofertas formativas às características territoriais e 

demográficas 

•OE8. Fortalecer os serviços sociais de proximidade às comunidades 

locais, facilitando o seu acesso e o seu funcionamento em rede 

•OE9. Promover abordagens inovadoras na geração de emprego, 

nomeadamente emprego qualificado 

EE3. Promover a coesão e inclusão 

sociais através da valorização  

e fortalecimento 

 da resiliência da população local 

•OE10. Estimular a articulação de competências e a gestão partilhada de 

serviços públicos 

•OE11. Promover a capacidade e eficiência da administração pública 

•OE12. Fomentar a cooperação territorial estratégica e competitiva 

EE4. Reforçar a integração, a 

identidade regional e a cidadania 

•OE13. Estruturar o sistema urbano, contribuindo para a consolidação de 

um polo estruturante regional 

•OE14. Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do 

território 

•OE15. Melhorar a mobilidade regional e garantir a acessibilidade e a 

conectividade 

EE5. Consolidar  

a coesão territorial  

e o sistema urbano 
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agroflorestal (agricultura, floresta, pecuária e agroindústrias) e do turismo (nomeadamente o 

turismo de saúde e bem estar), como áreas de especialização estratégicas. 

Nesse sentido, o OE3. refere que “…no Alto Tâmega existe um conjunto de setores que se 

destacam, apresentando condições particularmente favoráveis à ocorrência de iniciativas 

empreendedoras. Neste caso, podem salientar-se desde logo as áreas alargadas do Turismo e do 

Agroflorestal.”, reforçando a sua importância para a região. 

No entanto, o OE2. identifica algumas debilidades comunicacionais que poderão ser 

ultrapassadas com a implementação do presente plano, nomeadamente o predomínio de uma 

cultura empresarial individualista e atomizada, associada à pequena escala das empresas 

presentes na região. 

O EE2. Fomentar a utilização eficiente e sustentável dos recursos refere especificamente a aposta 

que os municípios do Alto Tâmega têm vindo a fazer no turismo ecológico e de natureza ao longo 

dos últimos anos, aproveitando os recursos endógenos de forma sustentável, fomentando 

simultaneamente a capacidade de valorização e de atração do território. “São exemplos desta 

realidade as reconhecidas qualidades da água para o turismo termal e a construção de complexos 

turísticos que se enquadram na paisagem e que usufruem das suas propriedades com respeito 

pelo meio ambiente”. 

Nesse sentido, refere também que é importante “investir na continuação do reforço desta 

abordagem ecológica e sustentável, nomeadamente através de iniciativas que, aliadas à oferta da 

região, consigam promover uma consciencialização dos seus visitantes para as questões sensíveis 

e fundamentais ao desenvolvimento da conservação e proteção da natureza sob uma perspetiva 

de sustentabilidade e aliada ao crescimento económico”, algo que poderá ser potenciado e 

facilitado pelo operacionalização do presente Plano de Marketing e Comunicação. 

Tendo em consideração este enquadramento, assume particular relevância o OE6., o qual refere 

a valorização económica dos recursos endógenos, com particular enfoque na água, como uma 

das condições essenciais para o desenvolvimento da região. 

No quadro do EE3. Promover a coesão e inclusão sociais através da valorização e fortalecimento 

da resiliência da população local, a estratégia assenta na valorização das potencialidades e 

competências das populações locais, assim como da sua cultura, tradição, modos e estilos de 

vida e produção. Neste caso, importa também referir o OE7., que tem por objetivo a valorização e 

melhoria das qualificações e da capacidade de resiliência da população local, com particular 

enfoque sobre áreas relacionadas com os principais recursos endógenos e/ou atividades 

económicas do território, em especial a agricultura, a indústria extrativa, o turismo, a água e o 

termalismo. 
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Por fim, importa ainda mencionar o EE4. Reforçar a integração, a identidade regional e a 

cidadania, cujo objetivo se pauta pelo reforço das relações de cooperação com outras unidades 

territoriais, tanto em Portugal, como em Espanha e pela consolidação do reconhecimento da 

identidade territorial no exterior. 

 

2.2. Estratégia Turismo 2027 

Um dos principais instrumentos a ter em consideração no setor do turismo é a Estratégia Turismo 

2027, publicada em março de 2017, que se assume como referencial estratégico para o turismo 

em Portugal na próxima década, permitindo preparar e enquadrar o futuro quadro comunitário 

para o período de programação 2021-2027. 

Este documento apresenta como visão para o turismo português em 2027: “Afirmar o turismo 

como hub para o desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o território, 

posicionando Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do 

mundo.” 

Em sede deste documento foi traçado um conjunto de desafios estratégicos para os próximos 

dez anos, conforme apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Desafios Estratégicos para o Turismo de Portugal em 2027 

Áreas Desafios 

1. Pessoas 

Promover o emprego, a qualificação e valorização das pessoas e o 

aumento dos rendimentos dos profissionais do turismo. 

2. Coesão Alargar a atividade turística a todo o território. 

3. Crescimento em valor Ritmo de crescimento mais acelerado em receitas vs. dormidas. 

4. Turismo todo o ano 

Alargar a atividade turística a todo o ano, de forma a que o turismo seja 

sustentável. 

5. Acessibilidades 

Garantir a competitividade das acessibilidades ao destino Portugal e 

promover a mobilidade dentro do território. 

6. Procura 

Atingir os mercados que melhor respondem aos desafios de crescer em 

valor e que permitem alargar o turismo a todo o ano e em todo o território.  

7. Inovação Estimular a inovação e empreendedorismo. 

8. Sustentabilidade Assegurar a preservação e a valorização económica sustentável do 



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

11 

Áreas Desafios 

património cultural e natural. 

9. Simplificação Simplificar a legislação e tornar mais ágil a administração.  

10. Investimento Garantir recursos financeiros e dinamizar o investimento. 

Fonte: Turismo de Portugal, 2017 

A estratégia traçada para os próximos dez anos foca-se na identificação de ativos turísticos 

diferenciadores (atributos-âncora que constituem a base e a substância da oferta turística 

nacional), qualificadores (ativos que enriquecem a experiência turística e/ou acrescentam valor à 

oferta dos territórios, alavancados pelos ativos diferenciadores do destino) e emergentes (ativos 

que começam a ser reconhecidos internacionalmente e que apresentam elevado potencial de 

crescimento) que contribuam para a sustentabilidade e competitividade do destino Portugal. 

A Figura 3 sistematiza os principais ativos que se constituem como potencialidades para o 

território nacional no que respeita ao turismo. 

 

Figura 3. Ativos estratégicos a mobilizar na estratégia Turismo 2027 

Fonte: Turismo de Portugal, 2017 

Tal como se pode verificar na imagem anterior, a estratégia de turismo 2027 identifica, a nível 

nacional, a natureza e a água como ativos diferenciadores, a gastronomia e vinhos como ativos 

qualificadores e o bem-estar como um ativo emergente, todos eles elementos distintivos e 

estruturantes nos municípios do Alto Tâmega, demonstrando um grau de alinhamento elevado 

com os setores chave a privilegiar identificados na EIDT Alto Tâmega. Relativamente ao bem-

estar, este documento refere ainda, em particular, “a realização de tratamentos de saúde e bem-

Ativo único transversal  

Pessoas 

Ativos diferenciadores 

Clima e Luz 

História e Cultura 

Mar 

Natureza 

Água 

Ativos qualificadores 

Gastronomia  

 e Vinhos 

Eventos artístico-culturais, 

desportivos e de negócio 

Ativos emergentes 

Bem-Estar 

Living - Vivier em Portugal 
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estar efetuados em termas e em centros especializados”, identificando novamente o turismo 

termal como os dos principais ativos em expansão. 

 

2.3. Turismo 2020 | Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo 

em Portugal 

Considerando a importância do setor do turismo na economia nacional e o potencial de 

valorização ainda por explorar, o Turismo de Portugal desenvolveu o documento estratégico 

“Turismo 2020: Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014-2020” que 

enquadra as prioridades para este setor no âmbito do Portugal 2020.  

Este documento identifica um conjunto de tendências internacionais (demográficas e 

socioculturais, económicas, ambientais, tecnológicas e dos transportes) no setor do turismo, 

algumas das quais com particular relevância para a região do Alto Tâmega, nomeadamente: 

 

Figura 4. Tendências globais do setor do turismo relevantes para a região do Alto Tâmega 

Fonte: Turismo de Portugal, 2015 

Tendências 

•Preocupações crescentes com a 

saúde, a alimentação e o bem-

estar 

 

•Evolução e modificação dos 

gostos, necessidades e 

preferências 

 

•Procura por experiências únicas e 

verdadeiras 

 

•Globalização continuada da 

produção e do consumo de 

produtos e serviços 

 

 

 

Consequências 

•Procura de serviços de saúde 

(médicos e estéticos) em países 

com custos mais acessíveis, com 

infraestruturas e condições 

naturais propícias para o bem-

estar 

 

•Procura por produtos de bem-

estar, fitness, antisstress, retiros 

espirituais, boot-camps 

 

•Tendência para destinos 

considerados mais benéficos para 

a saúde 

 

•Procura de férias mais ativas e 

turismo de aventura 

 

•Tendência para uma maior 

procura por produtos mais 

naturais e/ou biológicos 
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Relativamente aos recursos turísticos da Região Norte, o Turismo 2020 identifica, entre outros, os 

vinhos, as paisagens e termas, a gastronomia típica e os produtos locais, recursos com uma 

importância assinalável na região do Alto Tâmega. 

Este documento estabelece como visão estratégica para a Região Norte, “Valorização de recursos 

culturais e intensivos em território, aproveitando as capacidades científicas e tecnológicas, 

nomeadamente nas áreas da gestão, marketing e TIC, e a oferta turística relevante, promovendo 

percursos e itinerâncias como forma de aproveitamento das principais infraestruturas de entrada de 

visitantes”.  

A visão traçada assenta nos principais atributos que marcam o Norte de Portugal, os quais se 

mostram particularmente alinhados com os principais recursos distintivos da região do Alto 

Tâmega, nomeadamente no que se refere na aposta no turismo de natureza e no turismo em 

espaço rural, assim como no turismo de saúde e de bem-estar, um dos fatores de diferenciação 

deste território. 

 

Figura 5. Visão traçada para a Região Norte no âmbito do Turismo 2020 

Fonte: Turismo de Portugal, 2015 

 

Com vista à melhoria dos indicadores do setor do turismo na Região Norte, o Plano de ação 

apresenta também um conjunto de cinco Objetivos estratégicos:  

Destino de excelência e autenticidade 

histórico-cultural de âmbito nacional e 

internacional, suportado pelos sítios 

classificados Património da 

Humanidade e pelo rico património 

histórico-cultural, material e imaterial 

existente 

Primeiro destino ecoturístico nacional, 

com relevância internacional, tendo 

como mote a cultura do vinho e da 

vinha e uma envolvente turística 

multifacetada 

Primeiro destino de Turismo da 

Natureza rural do país, assente numa 

rede de áreas protegidas e rurais de 

elevado valor natural e paisagístico 

Primeiro destino de Turismo de Saúde 

e Bem-Estar nacional, com base num 

elemento único e diferenciador – a 

água mineral natural – e a inovação e 

modernização da rede de estâncias 

termais regionais 
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: Qualificar e valorizar os recursos turísticos e criar as infraestruturas de suporte ao turismo 

regional; 

: Desenvolver a oferta de Alojamento e Animação assente em padrões de qualidade e 

sustentabilidade; 

: Promover a Qualificação e Formação dos Recursos Humanos; 

: Projetar e promover a oferta turística da Região Norte; 

: Promover um processo de dinamização, acompanhamento e informação do turismo 

regional. 

 

2.4. Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal | 

Horizonte 2015-2020 

Complementarmente às estratégias de cariz nacional apresentadas, assume particular relevo a 

Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal, construída para o horizonte 

temporal 2015-2020 pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal. 

Do ponto de vista estratégico, o documento apresenta como visão para o turismo no Porto e 

Norte de Portugal (PNP) a criação de “Um destino cosmopolita e glamoroso, com história e 

tradição, com uma diversidade de recursos naturais e patrimoniais de referência mundial que 

deslumbram o olhar, que a par de uma oferta gastronómica e vínica ímpar, se impõe ser 

experimentado num ambiente de evasão absoluta ou de entretenimento constante.”. Esta visão 

consubstancia-se, por sua vez, em cinco prioridades de intervenção, que se sistematizam de 

seguida: 

 

Tabela 2. Prioridades de intervenção para o Turismo na Região Porto e Norte de Portugal 

Prioridade 1 

Desenvolver a atratividade do destino: desenvolver a oferta numa lógica de complementaridade regional, 

onde os produtos estão claramente alinhados com as preferências e especificidades dos segmentos de 

cada mercado de origem. 

Prioridade 2 

Consolidar e harmonizar a qualidade da oferta em parceria com os operadores locais ao nível das 

infraestruturas atuais e a desenvolver; capacitar os recursos humanos; e, de forma transversal, criar e 

implementar um padrão de qualidade uniforme em toda a região. 



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

15 

Prioridade 3 

Centrar os esforços de marketing na captação de mercados com maior predisposição ao consumo dos 

produtos definidos como centrais e atrativos para o destino, sobretudo aqueles que permitam reduzir a 

sazonalidade e a concentração regional. 

Prioridade 4 

Desenvolver parcerias com os vários agentes do destino, no sentido de se maximizarem os esforços de 

marketing e de se promover um ambiente de cooperação para que se obtenham os melhores resultados 

para o destino e para os stakeholders. 

Prioridade 5 

Aproveitar o potencial de cada canal de comunicação e distribuição de modo a colocar os produtos no 

mercado, de forma segmentada, estimulando a vontade de visita por parte de potenciais turistas. 

 

Fonte: Entidade Regional de Turismo PNP, 2015 

 

A presente estratégia foi concebida com o objetivo de reduzir as assimetrias inter-regionais no 

que respeita ao desenvolvimento do turismo, bem como diferenciar a oferta de cada um dos 

subdestinos (Porto, Douro, Minho e Trás-os-Montes), reforçando as valências distintivas de cada 

sub-região. São assim destacados “o turismo de natureza e o touring cultural e paisagístico como 

produtos âncora do destino” da Região Norte, atribuindo particular importância às atividades e 

desportos ao ar livre e ao turismo religioso (city e short breaks). Não obstante a importância 

destes produtos, é também referido que a saúde e o bem-estar representam produtos com forte 

capacidade de atração de visitantes.  

A figura seguinte sintetiza os principais produtos estratégicos atuais e os produtos a desenvolver 

no horizonte temporal 2015-2020, demonstrando mais uma vez o alinhamento com os produtos 

turísticos característicos do Alto Tâmega. 

 

Figura 6. Principais produtos turísticos da Região Norte 

Fonte: Turismo do Porto e Norte de Portugal, 2015 
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Relativamente às opções estratégicas por subdestino, este documento identifica a saúde e o 

bem-estar, o turismo de natureza, o touring cultural e paisagístico e a gastronomia e vinhos como 

produtos âncoras do turismo na região de Trás-os-Montes, assim como o turismo religioso e o 

golfe como produtos complementares. 

 

Figura 7. Elementos centrais do turismo em Trás-os-Montes 

Fonte: Turismo do Porto e Norte de Portugal, 2015 

 

No âmbito das motivações a explorar nestes segmentos turísticos, a Estratégia de Marketing 

Turístico 2015-2020 refere: 

: Saúde e Bem-estar: 

o Ambiente ideal de relaxamento aliado a paisagens naturais e bucólicas, que 

apelam à vivência de experiências rurais e cujos recursos permitem um conjunto 

de tratamentos termais, específicos e de bem-estar ideais à evasão do stress e 

quotidiano; 

o Ambiente cosmopolita, cultural e propício a compras e ao convívio. 

 

: Turismo de Natureza: 

o Conhecer o meio natural e contemplar a paisagem; 

o Elevada sensibilidade ambiental, descanso e tranquilidade; 

o Praticar desportos e atividades muito específicas, promovendo o sentimento de 

aventura e a adrenalina. 

 

: Touring Cultural e Paisagístico: 

o Conhecer e admirar o património edificado e imaterial, seja individualmente seja 

através de circuitos temáticos. 
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: Gastronomia e Vinhos: 

o Riqueza do património enogastronómico e vivências sensoriais únicas. 

 

: Turismo religioso: 

o Vasto espólio de recursos e vivências religiosas, que pela sua magnitude e 

imponência, atraem o interesse de religiosos e não religiosos. 

 

: Golfe: 

o Ambiente ideal de relaxamento aliado a paisagens naturais e bucólicas que 

apelam à vivência de experiências rurais e cujos recursos permitem um conjunto 

de tratamentos termais, específicos e de bem-estar ideais à evasão do stress 

quotidiano. 

Por fim, o documento refere também que é importante apostar numa política de marketing e 

comunicação que seja capaz de captar novos segmentos e nichos de mercado através da 

organização da oferta atual da Região Norte. A aposta centralizada nos produtos turísticos 

estratégicos e em desenvolvimento de cada subdestino (turismo de natureza e bem-estar no caso 

particular do Alto Tâmega), permitirá conquistar não visitantes através do apelo à 

complementaridade da região, às suas valências e atributos; captar novos segmentos e nichos 

de mercado através do apelo a experiências e motivações específicas; conquistar visitantes dos 

destinos concorrentes através do apelo à singularidade da região e à sua proximidade e 

segurança e captar visitantes para um consumo mais frequente por visita. 
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2.5. Análise SWOT 

Neste ponto apresenta-se uma síntese do enquadramento efetuado, tendo por base uma análise 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Esta análise, focada nos pontos fortes, 

pontos fracos, debilidades e oportunidades identificadas nos documentos anteriormente 

analisados, permite sistematizar as principais conclusões dos mesmos relativamente aos setores 

do turismo e agroalimentar, identificando os pontos que deverão ser tidos em consideração na 

definição do Plano de Marketing e Comunicação da rede. 

 

2.5.1. Pontos Fortes 

 

Diversidade de património histórico e arquitetónico 

O Alto Tâmega é um território de história e tradições ancestrais. Por aqui passaram e deixaram 

marca povos romanos, em elementos arquitetónicos (e.g. vias romanas, pontes, minas e termas) 

e em aspetos relacionados com a própria cultura local. Neste território estão também presentes 

alguns elementos arquitetónicos com grande peso histórico e identitário, contribuindo para uma 

elevada diversidade patrimonial, casos dos Castelos de Chaves, Montalegre e Aguiar da Pena; 

dos antigos Balneários Termais de Chaves, Vidago e Pedras Salgadas Balneário Termal de 

Vidago; e de diversos monumentos religiosos. 

Oferta turística reconhecida, em particular na área do termalismo 

O Alto Tâmega tem uma forte tradição associada ao termalismo e ao tratamento com recurso a 

águas medicinais, verificando-se, nos últimos anos, a ocorrências de investimentos avultados 

nesta área, destacando-se os casos de Chaves, Vidago e Pedras Salgadas, constituindo um 

importante produto turístico da região. 

Potencial turístico noutros segmentos relevantes 

O Alto Tâmega apresenta um conjunto de ativos diferenciadores que conferem à região um 

potencial turístico distinto em segmentos relevantes, mais concretamente no âmbito do Turismo 

de Natureza, da Gastronomia e Vinhos e do Touring cultural e paisagístico. No âmbito do Turismo 

de Natureza destaca-se o Parque Nacional da Peneda Gerês, o qual abrange parcialmente o 

território do Alto Tâmega e constitui a maior área protegida em território nacional e a que contém 

a maior riqueza e diversidade faunística e florística. Parte do território que abrange os concelhos 

de Boticas e Montalegre foi também candidatado pela FAO (Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e Agricultura) a património agrícola mundial. Destaca-se ainda que, de acordo 

com a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega, a região conta com 

uma longa lista de produtos reconhecidos. 
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Eventos de grande repercussão e microeventos diferenciadores 

No Alto Tâmega realizam-se, ao longo de todo o ano, um conjunto de eventos e microeventos 

diferenciadores que originam fluxos significativos e/ou expressam a diversidade e a riqueza do 

território do ponto de vista cultural. Entre eles encontra-se: Sexta-feira 13, Mundial de Rallycross, 

Congresso de Medicina Popular, Feira do Fumeiro, Feira do Folar, Campeonato Nacional de 

Enduro, Feira do Mel e do Artesanato, Feira do Granito, Aqua Flavie – Festa dos Povos, Feira da 

Castanha, Feiras gastronómicas e mostras de produtos e Festival do Ouro Romano. 

Produtos regionais de qualidade reconhecida 

A região do Alto Tâmega produz um conjunto de recursos endógenos de destacada qualidade, 

alguns dos quais com garantia de Denominação de Origem Protegida (DOP) e de Indicação 

Geográfica Protegida (IGP), representando importantes fatores de diferenciação do território que, 

devidamente publicitados e explorados, poderão contribuir de forma estruturante para a 

valorização dos setores do turismo e agroalimentar. 

Qualidade das infraestruturas de apoio à atividade turística 

O Alto Tâmega é detentor de um conjunto diversificado de infraestruturas, equipamentos e 

serviços de apoio à atividade turística, que se pautam pela qualidade e know how. Entre eles 

encontra-se: Infraestruturas hoteleiras de tipologias diversas, adaptadas aos diversos segmentos 

turísticos que procuram o território; Equipamentos orientados para a dinamização de segmentos 

turísticos específicos (complexos termais de Carvalhelhos, Chaves, Pedras Salgadas ou Vidago, 

Boticas Parque - Natureza e Biodiversidade, Casa do Vinho, Lojas Interativas do Turismo na 

região), Equipamentos de matriz cultural, verdadeiros promotores dos elementos caraterísticos da 

região (Ecomuseu do Barroso, Centro de Artes Nadir Afonso, Centro Interpretativo de Tresminas, 

Museu da Região Flaviense) e Serviços de excelência na área da restauração, animação turística, 

entre outros. 

Importância da agricultura, pecuária e agroindústria na economia local 

A atividade agrícola e as atividades a ela associadas detêm um papel de grande relevo no 

panorama económico do Alto Tâmega, em grande parte devido à tradição agrícola da população 

residente e das características dos solos, demonstrando resiliência, capacidade de regeneração 

e crescimento, facto que tem contribuído para a afirmação dos seus produtos endógenos no 

panorama regional e nacional. 

Qualidade das acessibilidades rodoviárias recentes 

Nos últimos anos, o Alto Tâmega assistiu a uma evolução assinalável ao nível das acessibilidades 

rodoviárias. A conclusão da A7, da A24 e da A52 do lado espanhol facilitaram, de forma notável, o 
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acesso de pessoas e bens, representando por isso um fator multiplicador dos benefícios 

decorrentes do setor do turismo. 

 

2.5.2. Pontos Fracos 

 

Baixa visibilidade externa / dificuldades de diferenciação 

Muitos daqueles que poderão constituir-se como públicos-alvo interessantes para o Alto Tâmega 

não conhecem o território e, consequentemente, desconhecem a proposta de valor que lhe está 

associada. O facto de o Alto Tâmega ser relativamente desconhecido, difícil de localizar 

intuitivamente e, muitas vezes, associado ou subsumido por Trás-os-Montes como um todo, leva 

a que o entendimento geral seja o de que os recursos endógenos e a oferta turística existente não 

possuem potencial de atratividade e diferenciação que permitam destacar este território no 

quadro macrorregional. 

Similitude de públicos-alvo 

Em consequência do ponto anterior, a perceção de que os recursos e a oferta turística existente 

não se diferenciam, tem contribuído para cimentar a ideia de que os públicos-alvo por que se 

bate o Alto Tâmega, e a concorrência, são necessariamente similares. 

Debilidades ao nível da comunicação e presença digital 

Num setor como o do turismo em que se tem assistido a uma crescente importância da Internet 

como canal de comunicação, informação e comercialização, a região do Alto Tâmega denota 

ainda algumas debilidades, maioritariamente relacionadas com a ausência de estratégia de 

comunicação eficaz e de uma presença digital consolidada. O uso das novas tecnologias para 

recolha de informação e compra de produtos turísticos online é algo que tem contribuído para o 

aparecimento e afirmação de novas tendências na área do turismo, facto que deverá ser 

devidamente aproveitado pela região do Alto Tâmega. 

Baixos índices de atividade, competitividade e cooperação empresarial 

No Alto Tâmega predominam as empresas de reduzida intensidade tecnológica e geradoras de 

menor valor acrescentado, quando comparadas com a realidade envolvente. Assinala-se a 

concentração acima da média no setor primário, aliada ao uso de processos e métodos 

tradicionais e a reduzida presença de um setor industrial dinâmico. Adicionalmente, o tecido 

empresarial da região denota uma cultura individualista e fragmentada, associada à pequena 

escala das empresas existentes. 
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Reduzido desenvolvimento da oferta turística com base em produtos locais 

Apesar da presença de um conjunto significativo de produtos locais de elevada qualidade na 

região, a oferta turística associada aos mesmos ainda se encontra pouco desenvolvida. Será 

importante dotar o Alto Tâmega de condições para que estes possam ser trabalhados, 

valorizados e estrategicamente estruturados, no sentido de se afirmarem como verdadeiros 

elementos potenciadores de uma maior notoriedade externa. 

Ausência de uma marca agregadora 

O desconhecimento do Alto Tâmega está em grande medida associado à inexistência de uma 

“marca território”, ou seja, de uma identidade visual de caráter regional e inclusivo capaz de 

identificar e expressar de forma agregada a proposta de valor da região, e aqueles que são os 

seus elementos constitutivos caraterísticos e distintivos. 

Persistência de várias submarcas 

A ineficácia no posicionamento externo do Alto Tâmega como um todo resulta, também, da 

existência de uma panóplia de “submarcas” (e.g. a carne, o mel e o fumeiro do Barroso, o Pastel 

de Chaves, o azeite e o vinho de Valpaços, as águas das Pedras Salgadas e de Vidago, etc.) que 

concorrem para circunscrever a visibilidade externa deste território a apenas partes dele, que não 

são suficientemente fortes para comunicar e refletir a proposta de valor e a riqueza do seu 

conjunto. 

Prevalência de dinâmicas fragmentadas 

Grande parte das entidades que operam nos setores do turismo e do agroalimentar do Alto 

Tâmega agem de forma atomizada e tendo normalmente como referência territorial o concelho da 

sede. Esta realidade está sobretudo relacionada com o entendimento generalizado de que o 

sucesso da entidade depende da sua capacidade competitiva individual no mercado, gerando 

uma desvalorização da importância de cooperar como forma de afirmar o seu setor/região no 

plano externo e um desconhecimento das vantagens que lhe poderão estar associadas. 
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2.5.3. Oportunidades 

 

Crescimento acentuado da atividade turística em Portugal, em particular na Região Norte 

Os números do turismo no Porto e Norte de Portugal, relativos ao primeiro semestre de 2015, 

revelam que o Norte foi a Região que mais cresceu, em termos de procura, em Portugal 

Continental: as dormidas tiveram um crescimento de 17,5%, os proveitos totais aumentaram 

21,8%, os proveitos por aposento 27,8% e a estada média subiu 1,2%. Apesar deste crescimento 

se sentir de forma mais evidente no Grande Porto, as regiões do interior, como os municípios do 

Alto Tâmega, necessitam de criar condições para poderem aproveitar esta dinâmica. 

: Oportunidades de Financiamento no âmbito do Portugal 2020 

O turismo é considerada uma atividade relevante para o desenvolvimento económico do país. O 

novo quadro comunitário de apoio, plasmado no Portugal 2020 e, mais particularmente nos 

diferentes Programas Operacionais Regionais e Temáticos, poderá constituir uma oportunidade 

significativa para o apoio financeiro à materialização de iniciativas relevantes na área do turismo. 

: Proximidade com o mercado espanhol 

Os espanhóis constituem a maior percentagem de turistas estrangeiros na Região Norte, sendo 

também um dos mais representativos nos concelhos do Alto Tâmega, em particular no município 

de Chaves. Tirando partido da proximidade e da fronteira com Espanha, o Alto Tâmega poderá 

encarar o mercado espanhol e o seu potencial como emissor de turistas como uma oportunidade 

de crescimento neste setor. Adicionalmente, a proximidade com a região espanhola da Galiza 

abre um conjunto de oportunidades colaboração significativas (e.g. Eurocidade Chaves-Verín). 

Tendências nacionais e internacionais na área do turismo de natureza e bem-estar 

Como referido nos documentos orientadores na área do turismo, as tendências no setor apontam 

para: 

: Maior procura de produtos de bem-estar, fitness, antisstress, retiros espirituais, etc.;  

: Maior procura de destinos turísticos considerados saudáveis; 

: Interesse crescente em férias ativas e turismo de aventura; 

: Procura crescente de produtos naturais e/ou biológicos. 

A região do Alto Tâmega tem potencial para se afirmar como um destino que proporciona 

experiências autênticas e diferenciadas, alinhadas com as tendências atuais no setor. Os 

investimentos recentes (em particular na área do termalismo) podem contribuir para essa 

diferenciação. 
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2.5.4. Ameaças 

 

Concorrência existente nos segmentos turísticos preferenciais, a nível regional e nacional 

Apesar da presença de entidades de referência na região, em particular no setor do turismo, a 

visibilidade externa do Alto Tâmega é ainda reduzida, assim como o reconhecimento externo da 

sua identidade territorial. O efeito negativo da concorrência regional é acentuado pela sua 

distância aos principais centros urbanos do Norte de Portugal. 

Dificuldade de adaptação face às exigências e espectativas cada vez maiores por parte dos 

visitantes 

A crescente importância da Internet como canal de comunicação, informação e comercialização, 

tem contribuído para a procura antecipada de informação sobre serviços, viagens, produtos 

locais, entre outros, aumentando o conhecimento prévio dos visitantes e, consequentemente, as 

expectativas sobre esses mesmos serviços e destinos. A reduzida formação dos agentes 

turísticos tem também dificultado a inovação da oferta e a adaptação às exigências dos 

visitantes. 

:Distância aos principais centros urbanos / centros de decisão politica 

Apesar das melhorias da rede de infraestruturas de transportes, alguns dos municípios do Alto 

Tâmega ainda se encontram a uma distância considerável dos principais centros urbanos da 

Região Norte e dos principais centros de decisão política, representando uma dificuldade 

acrescida para o desenvolvimento da região, em particular no setor do turismo. 

Debilidades económicas do país 

Portugal vive, desde há algum tempo, algumas debilidades económicas, que têm condicionado o 

desenvolvimento regional e a capacidade de investimento. Estas debilidades fazem-se sentir 

também na região do Alto Tâmega, o que pode ter um particular impacto na área do turismo, 

sendo um fator inibidor desta atividade. 
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ESTRATÉGIA 
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3. ESTRATÉGIA 

A estratégia preconizada para o Plano de Marketing e Comunicação da Rede Colaborativa dos 

setores do turismo e agroalimentar do Alto Tâmega assentará em quatro níveis de definição 

estratégica distintos, que permitirão articular a visão definida com as linhas de orientação e 

objetivos estratégicos propostos, com vista à sua consecução estribada em metas e indicadores 

concretos (Figura 8). 

A Visão corresponderá ao fio condutor de toda a estratégia proposta, ao passo que as linhas de 

orientação estratégica deverão sustentar as opções realizadas e balizar as ações tomadas. Por 

sua vez, as linhas de orientação estarão subdivididas em objetivos estratégicos que corporizam 

os resultados gerais que se pretendem alcançar do ponto de vista turístico no território. 

Finalmente, as metas e indicadores servirão para medir e quantificar o sucesso dos objetivos 

formulados. 

 

Figura 8. Níveis de definição estratégica 

 

 

3.1. Visão 

A visão definida pretende nortear a estratégia de marketing e comunicação para o Alto Tâmega, 

que, por sua vez, ajudará a determinar o mix comunicacional a usar pela Rede como forma de 

projetar o espaço de mercado que o território pretende ocupar no futuro. Nesta medida, ela 

corresponde também à direção desejada, ao caminho que se pretende percorrer e, finalmente, à 

forma como o Alto Tâmega pretende ser visto pelo mercado. 

Visão 

Linhas de Orientação 

Objetivos Estratégicos 

Metas e indicadores de sucesso 
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A visão aqui proposta resulta da análise aprofundada das prioridades estratégicas definidas em 

sede da EIDT Alto Tâmega e do seu respetivo enquadramento com os mais relevantes 

documentos estratégicos do setor do turismo (i.e. Estratégia Turismo 2027, Turismo 2020: Plano 

de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal e Estratégia de Marketing Turístico do 

Porto e Norte de Portugal | Horizonte 2015-2020). Para a sua definição contribuiu também o 

trabalho preparatório realizado previamente, em particular nos seis workshops do Ciclo da Rede 

Colaborativa “+Turismo +Sabor – Alto Tâmega com Sabor”, e da subsequente análise dos 

contributos providenciados pelos representantes do tecido económico regional associado aos 

setores do turismo e agroalimentar.  

 

 

Visão 

Até 2023, a Rede + Turismo + Sabor - Alto Tâmega 

com Sabor deverá ser reconhecida externamente 

pelo trabalho realizado no desenvolvimento e 

valorização turística do território e na sua afirmação 

como local de origem de produtos endógenos de 

excelência. 

 

 

3.2. Linhas de Orientação 

A formulação estratégica girará em torno de quatro grandes linhas orientadoras, plenamente 

relacionadas e articuladas. Nesta medida, procurar-se-á promover uma maior visibilidade e 

reconhecimento externo do Alto Tâmega, algo que deverá acontecer por via da qualificação e 

valorização dos recursos, produtos e serviços existentes no território, processo para o qual terá 

importância crítica o reforço da colaboração intersectorial e da competitividade empresarial. A 

maior notoriedade externa do Alto Tâmega com base numa maior dinâmica cooperativa entre os 

stakeholders dos setores do turismo e agroalimentar, permitirá, subsequentemente, aproveitar as 

mais-valias económicas, sociais e culturais da atividade turística daí decorrente. 

 



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

27 

 

 

Figura 9. Linhas de orientação definidas para o Plano de Marketing e Comunicação 

 

 

3.3. Objetivos estratégicos  

Tendo como visão afirmar o Alto Tâmega como destino turístico de referência e também tornar 

este território reconhecido como ponto de origem de produtos endógenos de excelência, o Plano 

de Marketing e Comunicação considera que esta poderá ser alcançada através da consecução 

dos objetivos estratégicos que se apresentam abaixo. 

Tratam-se de objetivos interdependentes e plenamente articulados, o que significa que a 

concretização de um tem como pressuposto a consecução dos demais. Mais ainda, são estes 

objetivos que permitirão operacionalizar efetivamente o Plano de Marketing e Comunicação, na 

exata medida em que refletem o posicionamento adotado, determinam os públicos-alvo a 

alcançar e definem os canais adequados a utilizar para chegar até eles. 

  

Promover a colaboração intersetorial 

e o reforço  competitividade 

empresarial e da imagem da região 

Qualificar e adicionar valor aos 

recursos, produtos e serviços 

existentes 

Aumentar os níveis de notoriedade e 

reconhecimento externos 

Maximizar as mais-valias 

económicas, sociais e culturais 

decorrentes do incremento da 

atividade turística e empresarial 
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OE1. Promover a colaboração intersetorial entre os setores do turismo e agroalimentar 

O turismo e o agroalimentar são considerados como dois dos setores estratégicos na região do 

Alto Tâmega, não apenas em razão do caráter distinto dos elementos patrimoniais e da 

excelência dos produtos locais, mas também em função da representatividade que estes detêm 

já na economia local e, também, do potencial de crescimento de que ainda dispõem. Não 

obstante, pese embora o potencial agregador destes setores (i.e. muitos dos que visitam o Alto 

Tâmega no plano atual fazem-no por via do dos produtos de qualidade reconhecida existentes), 

no terreno verifica-se ainda a prevalência de lógicas atomizadas e a escassez de dinâmicas 

conjuntas entre eles. Cumprirá, portanto, promover a cooperação intersetorial, no sentido de 

fomentar a competitividade e criatividade empresarial e a criação de novos produtos/serviços. 

 

OE2. Qualificar e valorizar os recursos, produtos e serviços com potencial de atratividade 

A maior visibilidade externa de um território está, desde logo, alçada na existência de recursos, 

produtos e serviços com potencial de gerar interesse. Não raras vezes, porém, acontece que 

estes fatores locais não se encontram devidamente referenciados, valorizados e trabalhados no 

sentido de se constituírem como ativos suscetíveis de potenciar a atratividade do território e 

mobilizar a visitação turística. Importará, portanto, identificar esses elementos, qualificá-los e 

acrescentar-lhes valor, tornando-os motivos centrais no incremento da atratividade e da visitação 

turística do Alto Tâmega. Paralelamente, numa outra perspetiva, é importante que estes recursos, 

produtos e serviços se constituam como autorreferenciais, ou seja, que à sua identificação pelo 

mercado corresponda a sua associação imediata e intuitiva ao território do Alto Tâmega. 

 

OE3. Potenciar retorno económico decorrente dos setores do turismo e do agroalimentar 

A aposta no desenvolvimento dos setores do turismo e do agroalimentar e consequente aumento 

da notoriedade externa e do volume de visitação no Alto Tâmega, contribuirão para que se criem 

condições favoráveis ao aumento do retorno económico por parte do tecido produtor local. Isto 

materializar-se-á não apenas através do incremento do volume de negócios decorrente de um 

maior número de visitantes nos estabelecimentos hoteleiros, de restauração, de comércio e de 

apoio à atividade turística, mas também em razão do aumento do volume de produção e 

comercialização - em particular no setor agroalimentar - decorrente do maior reconhecimento 

externo da excelência dos produtos endógenos locais. Consequentemente, a maior dinâmica 

imprimida nos setores do turismo e do agroalimentar, e o surgimento de novas dinâmicas 

colaborativas entre eles, gerará novos produtos e serviços, aumentará o emprego e levará a um 

maior investimento nestes setores. 
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OE4. Contribuir para a melhor articulação patrimonial e a visitação em rede 

O Alto Tâmega tem no seu património (natural, histórico, cultural e arquitetónico), nos seus 

produtos endógenos e nas suas infraestruturas, equipamentos e empresas de apoio à atividade 

turística, algumas das imagens fortes associadas ao território. Tendo em consideração que estes 

elementos se encontram dispersos um pouco por todo o território dos seis concelhos que 

compõem, cumprirá encontrar formas criativas de o articular e integrar, promovendo, 

paralelamente, a sua visitação em rede. 

 

OE5. Dinamizar os segmentos turísticos com maior capacidade 

Considerando as caraterísticas territoriais do Alto Tâmega – o ativo patrimonial existente, os 

produtos de qualidade reconhecida e as infraestruturas, equipamentos e o tecido empresarial de 

alguma forma ligado à atividade turística – resulta claro que este território apresenta condições 

favoráveis ao desenvolvimento de segmentos turísticos como o Turismo de Saúde e Bem-estar, 

Turismo de Natureza, Touring Cultural e Paisagístico e Gastronomia e Vinhos. A aposta nestes 

segmentos, em linha com os principais documentos estratégicos do turismo para a região do 

interior norte do país, implica que se criem no terreno todas as condições necessárias a que 

estes possam atingir o potencial que se lhes reconhece. 

 

OE6. Comunicar, promover e projetar a oferta existente no plano nacional e internacional 

Mais além de distinguir os elementos de maior potencial no território e articulá-los no sentido de 

reforçar o seu potencial de atratividade, importará encontrar imagens de marca que o distingam e 

encontrar formas criativas e eficazes de as comunicar, por forma a projetar nacional e 

internacionalmente o Alto Tâmega e a relevar os seus motivos de visitação principais. Neste 

particular, afigura-se particularmente importante desenvolver um mix comunicacional adequado 

às caraterísticas dos públicos-alvo de cada um dos segmentos identificados como prioritários. 

 

OE7. Contribuir para a melhor articulação turística aos níveis transregional e transfronteiriço 

Se o Alto Tâmega, por si só, detém um potencial turístico relevante, ele é suscetível de ser ainda 

incrementado através de uma melhor articulação com a sua envolvente territorial, seja ao nível 

regional ou transfronteiriço, uma vez que estes são, também eles, pontos de emissão e/ou 

convergência de fluxos turísticos que poderão ser aproveitados para maximizar a visitação 

turística no território. 
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3.4. Metas e indicadores 

Igualmente importante, do ponto de vista estratégico, é definir um conjunto de indicadores de 

acompanhamento que permitam aferir o grau de consecução dos objetivos formulados (Tabela 

3). É igualmente importante que sejam desde já estabelecidas as linhas de base no que concerne 

às metas a alcançar nos referidos indicadores, tendo como referência os dados atuais do 

território e aqueles que se pretendem atingir. 

Tabela 3. Indicadores para aferição dos objetivos do Plano de Marketing e Comunicação 

Indicador Fonte 

(Aumento do) Número de parceiros da rede “+ Turismo + Sabor” Entidade gestora da rede 

(Aumento do) Volume de negócios nos setores do turismo e 

agroalimentar 

Instituto Nacional de Estatística *
1
 

(Aumento do) Número de novos produtos/serviços Entidade gestora da rede 

(Aumento do) Número de turistas Instituto Nacional de Estatística *
2
 

(Aumento da) Estadia média no território Instituto Nacional de Estatística *
3
 

(Aumento da) Despesa realizada no território decorrente da atividade 

turística 

Instituto Nacional de Estatística *
4
; 

Empresas da região  

(Aumento da) Taxa de ocupação hoteleira Instituto Nacional de Estatística *
5
; 

(Diminuição do) Grau de sazonalidade Instituto Nacional de Estatística *
6
 

(Aumento do) Número de empresas ligadas ao setor do turismo e do 

agroalimentar 

Instituto Nacional de Estatística *
7
 

(Aumento do) Número de trabalhadores ligados ao setor do turismo 

e do agroalimentar 

Instituto Nacional de Estatística *
8
 

(Aumento das) Reservas por via digital Empresas da região 

(Aumento das) Vendas de produtos por via digital Empresas da região 

(Diversificação da) Origem dos turistas Instituto Nacional de Estatística *
9
 

 

*
1

 Aproximação conseguida através do indicador “Volume de negócios das empresas por 

município da sede, segundo a CAE-Rev.3”, com foco no CAE I “Alojamento, restauração e 

similares”, in Anuário Estatístico da Região Norte (anual); 
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*
2

 Aproximação conseguida através do indicador “Hóspedes, dormidas e proveitos de aposento 

nos estabelecimentos de alojamento turístico por município”, in Anuário Estatístico da Região 

Norte (anual); 

*
3

 Aproximação conseguida através do indicador “Estada média (N.º) nos estabelecimentos 

hoteleiros por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo (estabelecimento hoteleiro), in INE, 

Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos (anual); 

*
4

 Aproximação conseguida através dos indicadores “Volume de negócios das empresas por 

município da sede, segundo a CAE-Rev.3” e “Hóspedes, dormidas e proveitos de aposento nos 

estabelecimentos de alojamento turístico por município”, em conjugação com dados fornecidos 

pelas empresas locais ligadas ao CAE I; 

*
5

 Aproximação conseguida através do indicador “Taxa líquida de ocupação cama (%) nos 

estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica e Tipo”, in INE, Inquérito à permanência 

de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos (anual); 

*
6

 Aproximação conseguida através do indicador “Indicadores dos estabelecimentos de 

alojamento turístico por município”, com foco na componente “Proporção de dormidas entre 

julho-setembro”, in Anuário Estatístico da Região Norte (anual); 

*
7

 Aproximação conseguida através do indicador “Empresas por município da sede, segundo a 

CAE-Rev.3”, com foco no CAE I “Alojamento, restauração e similares”, in Anuário Estatístico da 

Região Norte (anual); 

*
8

 Aproximação conseguida através do indicador “Pessoal ao serviço nas empresas por 

município da sede, segundo a CAE-Rev.3”, com foco no CAE I “Alojamento, restauração e 

similares”, in Anuário Estatístico da Região Norte (anual); 

*
9

 Aproximação conseguida através do indicador “Proporção de hóspedes estrangeiros (%) por 

Localização geográfica”, in INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros 

alojamentos (anual). 
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SEGMENTAÇÃO E POSICIONAMENTO 

4. 
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4. SEGMENTAÇÃO E POSICIONAMENTO 

A sociedade, em sentido geral, encontra-se envolvida num processo de transformação dos seus 

valores e estilos de vida, que se têm repercutido na própria forma como encaram e valorizam os 

seus momentos de lazer, levando ao crescimento de segmentos turísticos mais associados ao 

usufruto da natureza, à fruição da cultura e dos produtos endógenos e onde o descanso e 

autenticidade da experiência ganham centralidade, em contraponto à saturação do chamado 

“turismo de massas”. 

Tendo em consideração estas tendências recentes, o processo de segmentação do mercado 

corresponde, em rigor, à divisão dos potenciais consumidores em grupos que partilham um 

determinado número de caraterísticas homogéneas, tendendo, por isso, a responder de forma 

similar a uma determinada estratégia de marketing. Depois de segmentado o mercado, e já sob 

epígrafe de cada produto turístico, poder-se-ão selecionar segmentos mais específicos – o 

público-alvo – que serão os destinatários preferenciais da estratégia de marketing e comunicação 

proposta. 

A segmentação constitui uma etapa fulcral na elaboração de um Plano de Marketing e 

Comunicação, na medida em que permitirá conceber e implementar uma estratégia adequada ao 

perfil e necessidades dos clientes. A segmentação reflete-se, assim, nas tarefas posteriores da 

elaboração da estratégia de marketing: 

: Definição dos públicos-alvo; 

: Definição de um posicionamento; 

: Conceção de um mix comunicacional.  

 

4.1. Segmentação de mercado 

São diversos os critérios e subcritérios que poderão estar na base da segmentação de mercado, 

tendo-se optado, no presente caso, pelos seguintes: 
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Figura 10. Critérios e subcritérios de segmentação de mercado selecionados 

 

 

4.1.1. Segmentação geográfica 

Seguindo o critério geográfico e particularmente o subcritério do “local de origem dos turistas”, 

definem-se os seguintes como públicos-alvo primordiais a atingir com o presente plano: 

 

 

Cidades nacionais e espanholas situadas a 2/3 horas de distância 

 

Públicos europeus de nicho 

 

À distância de sensivelmente entre 2 e 3 horas de distância do Alto Tâmega, há um conjunto de 

cidades significativas, tanto em Portugal (nomeadamente no litoral, casos de Porto, Braga, 

Guimarães, Aveiro, Viana do Castelo ou Coimbra) como em Espanha (i.e. Ourense, Zamora, 

Salamanca, Valladolid, León, Vigo, Santiago de Compostela ou Palência), que, consideradas em 

conjunto, representam um mercado potencial significativo em termos do número de habitantes. 

Contudo, tendo em conta a origem dos atuais fluxos de visitantes e as suas preferências, 

distinguem-se em particular os potenciais visitantes oriundos das cidades portuguesas 

localizadas no litoral norte. 
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Para estes públicos, o Alto Tâmega encontra-se “nem demasiado perto, nem demasiado longe”, 

ou seja, por um lado, a uma distância suficientemente grande para se conseguirem alhear 

totalmente da rotina do dia-a-dia, e, por outro, a uma distância razoável no que respeita ao tempo 

de deslocação.  

Os hábitos instituídos de públicos citadinos em aderir a short breaks e, simultaneamente, o 

interesse em realizar atividades/sessões de saúde e bem-estar e em visitar/vivenciar ambientes 

rurais e/ou naturais como forma de relaxamento e escape de rotina, faz com que este seja 

considerado, do ponto de vista geográfico, o público-alvo estrategicamente mais relevante para o 

Alto Tâmega.  

Em grande medida devido ao segmento de saúde e bem-estar e à qualidade e reconhecimento 

das infraestruturas de apoio existentes (e.g. Complexos termais, hotéis, etc.), um outro segmento-

alvo interessante para o Alto Tâmega são os turistas provenientes de países europeus. O fluxo de 

visitantes oriundos da Europa é algo que já se vem registando, pelo que interessará reforçar esta 

corrente de visitação, trabalhando sobre a base de turistas que tem visitado a região nos últimos 

anos e que dela levam as melhores referências.  

Para o reforço da visitação de públicos europeus muito contribuirá a definição de canais 

direcionados e a sistematização de uma oferta integrada, capaz de agregar e responder às suas 

exigências. Além das caraterísticas reconhecidas ao Alto Tâmega, existem outras muito 

valorizadas por estes públicos como a segurança, a tranquilidade e a paz, passíveis de 

diferenciar o Alto Tâmega e o tornar um “destino-escape” de rotina perfeito. 

 

Resultados Workshop 3 | Promoção e Comercialização 

 

A segmentação geográfica realizada encontra-se alinhada com os 

contributos concretos recolhidos de empresários e stakeholders locais 

ligados aos setores do turismo e do agroalimentar, no curso do 3º 

workshop do Ciclo da Rede Colaborativa “+Turismo +Sabor – Alto 

Tâmega com Sabor”.  

Quando questionados acerca das caraterísticas dos visitantes e turistas no 

território, estes atores referiram unanimemente que estes eram sobretudo 

oriundos do mercado nacional (em particular meios urbanos do litoral 

norte). Segundo os mesmos, o mercado internacional, embora em 

progressão, tem um impacto ainda pouco representativo em termos do 

volume de visitação. De um modo mais concreto, os turistas internacionais 

provêm quase na sua totalidade da Europa, assumindo-se a Espanha, a 

França e o Reino Unido como principais polos emissores. Em menor 

escala, os países nórdicos e outros países onde o “mercado da saudade” 

é relevante também são também referidos. 
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4.1.2. Segmentação sociodemográfica 

Considerando a composição dos grupos de turistas, os principais públicos-alvo a atingir com a 

estratégia de marketing são: 

 

 

Casais 

 

Famílias 

 

Grupos 

 

Sob o ponto de vista sociodemográfico, identificam-se como públicos-alvo mais interessantes de 

trabalhar os turistas que viajam em pequenos grupos, sejam eles casais, famílias ou grupos de 

amigos. Sabendo-se, contudo, que a morfologia dos grupos dita a natureza dos seus próprios 

interesses, deverão considerar-se estratégias diferenciadas de promoção e comunicação, por 

forma a endereçar de forma mais individualizada os interesses e motivações dos grupos. A título 

exemplificativo, as estratégias utilizadas para adultos (casais/pequenos grupos de amigos) 

deverão ser necessariamente distintas daquelas articuladas para famílias com crianças. 

A composição do grupo ajudará a personalizar o marketing, a especificar canais e a desenvolver 

mensagens específicas de acordo com aspetos como a idade, a composição do grupo ou a 

tolerância/abertura aos diversos tipos de experiências, bem como a recetividade estimada a 

novas ideias e sensações. A este nível, um grupo de amigos jovens será mais propenso a 

procurar atividades de aventura e a praticar atividades com maior adrenalina, ao passo que 

casais com filhos preferirão o contacto com a natureza, onde a segurança e a interpretação do 

meio sejam elementos centrais. Por outro lado, à medida que a idade média do grupo ou do 

casal aumenta, há naturalmente uma maior preferência por determinados segmentos como a 

saúde e bem-estar, a comodidade e um maior peso relativo de uma proposta turística onde o 

conforto, a gastronomia e o mero usufruto da natureza são fatores centrais. 
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Resultados Workshop 3 | Promoção e Comercialização 

 

A segmentação sociodemográfica realizada encontra-se alinhada com os 

contributos concretos recolhidos de empresários e stakeholders locais 

ligados aos setores do turismo e do agroalimentar, no curso do 3º 

workshop do Ciclo da Rede Colaborativa “+Turismo +Sabor – Alto 

Tâmega com Sabor”.  

Quando questionados acerca das caraterísticas dos visitantes e turistas no 

território, estes confirmaram que os visitantes e turistas se deslocam 

sobretudo em casal e em família. Os casais com maior expressão são 

sobretudo os casais jovens, notando-se a afluência de alguns casais 

seniores. No que concerne particularmente às famílias tratam-se, 

maioritariamente, de jovens casais com filhos (faixa etária entre os 35 e os 

50 anos, com filhos com idades entre os 3 e os 15 anos). Registam-se 

também casos de famílias compostas por avós e netos, nas quais os 

últimos acompanham os primeiros em sessões de saúde e bem-estar, 

acabando por realizar atividades paralelas (i.e. natureza). Já no caso dos 

grupos, estes referem-se a grupos de casais com filhos que se deslocam 

para gozar pequenos períodos de férias em conjunto. 

 

 

4.1.3. Segmentação socioeconómica 

Atendendo ao critério da “classe”, segundo a designação da marktest, identificam-se como 

principais públicos-alvo a atingir com a estratégia de marketing, os seguintes: 

 

Classe média 

 

 

Classe média-alta 

 

As classes média e média-alta são as principais responsáveis pela emissão de visitantes e 

turistas para o Alto Tâmega. Neste caso particular, os contributos de classes como a alta (que, 

por norma, prefere destinos de caráter mais exótico noutros quadrantes do planeta) e a baixa 

(que normalmente não tem disponibilidade financeira e prefere concentrar os gastos num período 

de festas anual, normalmente no Verão, envolvendo o segmento turístico de sol e praia) 

assumem-se como marginais.  
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O público que procura os atrativos naturais e patrimoniais, o relaxamento, o escape de rotina, os 

produtos de qualidade, a paz e a tranquilidade que o Alto Tâmega tem para oferecer, e que pode 

despender um fim-de-semana fora (short break) provém sobretudo de uma classe média e 

média-alta. Tratam-se de classes que dedicam o seu tempo de ócio com atividades que 

configurem descontinuidades ao curso rotineiro das suas vidas, tendo para isso capacidade e 

disponibilidade financeira.  

Este tipo de segmentação permite identificar algumas especificidades no perfil e comportamento 

dos turistas, que terão impacto na definição de produtos turísticos, bem como na sua respetiva 

promoção e comercialização. Com efeito, há um padrão comportamental que está, de alguma 

forma associado aos turistas com este background socioeconómico: 

: O recurso a meios digitais como forma preferencial de procura de informações relativas a 

destinos turísticos e itinerários de viagem. Deste modo, a experiência é maioritariamente 

preparada de forma direta, sem a intermediação por parte de agências de viagem ou 

operadoras turísticas; 

: A procura de destinos turísticos alternativos, de experiências diferenciadas e com 

elevados níveis de autenticidade, uma vez que se trata de um tipo de público que possui 

já um conhecimento considerável do meio turístico, em consequência do caráter regular 

das viagens de lazer que realiza; 

: A preocupação com a relação custo-benefício da experiência turística, onde o potencial 

natural de atratividade não é suficiente para gerar o interesse, devendo estar articulado 

com aspetos como a qualidade dos serviços e das infraestruturas e dos demais aspetos 

associados à própria viagem, casos da segurança, da hospedagem ou da alimentação. 

 

Resultados Workshop 3 | Promoção e Comercialização 

 

A segmentação socioeconómica realizada encontra-se alinhada com os 

contributos concretos recolhidos de empresários e stakeholders locais 

ligados aos setores do turismo e do agroalimentar, no curso do 3º 

workshop do Ciclo da Rede Colaborativa “+Turismo +Sabor – Alto 

Tâmega com Sabor”.  

Reagindo à questão relativa às caraterísticas dos visitantes e turistas no 

território, estes confirmaram que provêm sobretudo da classe média e 

média-alta, ou seja, público com algum poder económico, capacidade de 

compra, e também, frequentemente, detentor de formação superior. 
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4.1.4. Motivações 

O potencial de atratividade turístico de um determinado território está, em primeira instância, 

associado à imagem e perceção que o mercado tem sobre ele, pelo que importa analisar a forma 

como o Alto Tâmega é percebido externamente. 

Porém, a montante das questões associadas à perceção de um determinado território, estão 

aquelas que se relacionam com as motivações dos turistas, ou seja, as razões que os levam a 

escolher um destino em detrimento de outros.  

A este respeito, Mathieson e Wall (1996) referem que, em teoria, há quatro grandes categorias 

motivacionais que estão na base das opções dos turistas (Tabela 4): 

Tabela 4. Categorias motivacionais e motivações dos turistas, segundo Mathieson e Wall 

Categoria motivacional Motivações 

Motivações físicas 

Relaxamento; saúde; desporto; prazer (divertimento, excitação, 

romance, entretenimento, compras). 

Motivações culturais 

Curiosidade sobre países estrangeiros, lugares e pessoas; 

interesses em artes, música, arquitetura, folclore; interesse em 

locais históricos; eventos nacionais e internacionais, etc. 

Motivações pessoais 

Visitas a parentes e amigos; ver pessoas novas e fazer novos 

relacionamentos; busca de novas e diferentes experiências em 

diferente meio ambiente (desejo de mudança); satisfação/realização 

pessoal por viajar; visitas a lugares e pessoas por razões espirituais 

(peregrinações). 

Motivações de prestígio e status 

Atividades de hobbies; educação e aprendizagem contínua; procura 

por contacto de negócios e objetivos profissionais; conferências e 

encontros; elevação de ego e indulgência sensual; moda. 

Fonte: Adaptado de Mathieson , A e Wall, G., “Tourism: economic, physical and social impacts”, Essex: Longman, 1996 

 

Tendo por base este quadro teórico, foi possível caraterizar as motivações dos visitantes e 

turistas que procuram o Alto Tâmega, recolhendo contributos concretos de empresários e 

stakeholders locais ligados aos setores do turismo e do agroalimentar no curso dos workshops 

do Ciclo da Rede Colaborativa “+Turismo +Sabor – Alto Tâmega com Sabor”.  

De acordo com a informação recolhida junto dos empresários e representantes do tecido 

produtor local e demais stakeholders relevantes nas áreas do turismo e do agroalimentar, verifica-

se que os visitantes e turistas que atualmente visitam os concelhos do Alto Tâmega têm, em tese, 

entre as suas motivações aspetos de natureza física, pessoal ou cultural. 



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

40 

As motivações de índole física estão relacionadas com necessidades sentidas pelos indivíduos a 

este nível, que os leva a procurar locais onde possam despender de um tempo de qualidade com 

o objetivo de relaxar e de zelar pela sua saúde mental e física. Por esta razão, os públicos 

citadinos procuram locais onde possam interagir com a natureza e realizar atividades de 

interação e observação, participar em atividades/eventos desportivos, entre outros.  

Entre as motivações pessoais encontram-se as razões do foro mais particular e íntimo como a 

vontade de vivenciar novas experiências num ambiente distinto ou o mero desejo de mudança, 

que tem no escape à rotina diária o principal incentivo à prática do turismo. Finalmente, as 

motivações do foro cultural prendem-se, neste caso, com a procura por novas culturas e por 

elementos genuínos das mesmas, podendo envolver interesses mais específicos como os certos 

lugares e as próprias pessoas que os habitam, em conjunto com os seus costumes, arte, 

gastronomia, eventos tradicionais, arquitetura ou história. 

 

Resultados Workshop 3 | Promoção e Comercialização 

 

No que se refere em concreto aos resultados do workshop, é possível 

constatar que os turistas que atualmente visitam o Alto Tâmega se 

enquadram, efetivamente, em motivações de caráter físico, pessoal e 

cultural.  

Em resposta à questão “o que procuram os turistas no Alto Tâmega?” os 

empresários e stakeholders foram praticamente unânimes em referir que 

estes procuram sobretudo relaxar, a saúde e o bem-estar, desfrutar em 

espaço natural e experienciar a gastronomia e os produtos locais de 

referência. Grande parte deles referiu, também, que uma porção 

significativa dos visitantes procura atividades de desporto-aventura em 

espaço natural, e, também, que se interessam pela cultura, história e 

património locais. 

 

4.2. Público-alvo 

A segmentação de mercado realizada permitiu balizar, de uma forma geral, o público-alvo que 

será o destinatário preferencial do mix comunicacional a definir. Pode assim considerar-se que o 

público-alvo a alcançar tem, no seu conjunto, o perfil combinado que se sistematiza na Figura 11.  

Deste modo, este público tem: 
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: Um perfil geográfico, que assenta nos públicos urbanos de cidades nacionais e 

espanholas localizadas a entre duas e três horas de distância do Alto Tâmega; e também 

em públicos europeus de nicho; 

: Um perfil sociodemográfico, onde o universo a atingir são sobretudo os casais, as 

famílias (sobretudo as famílias jovens e com filhos até à idade de adolescência) e os 

grupos de pequena e média dimensão; 

: Um perfil socioeconómico, onde sobressaem os públicos integrantes da classe média e 

média-alta, com algum poder de compra e, usualmente, com níveis de instrução 

elevados; 

: Como motivações principais: relaxar; saúde e bem-estar; desfrutar, observar e interpretar 

a natureza; experienciar a gastronomia e os produtos locais; vivenciar a cultura e 

conhecer a história local; praticar atividades de desporto-aventura.  

 

 

Figura 11. Perfil combinado do público-alvo a alcançar 
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Neste ponto importa assinalar que o perfil e motivações dos públicos-alvo definidos como 

prioritários correspondem, de um modo geral, às caraterísticas dos públicos afetos aos 

segmentos turísticos referidos como tendo maior potencial no subdestino Trás-os-Montes pelos 

documentos enquadradores mais relevantes, particularmente pela Estratégia de Marketing 

Turístico do Porto e Norte de Portugal – Horizonte 2015-2020. Esses segmentos turísticos 

encontram-se representados na figura seguinte, ao passo que o comportamento dos respetivos 

públicos é detalhado nas tabelas seguintes. 

 

 

TURISMO DE SAÚDE E BEM-

ESTAR  TURISMO DE NATUREZA 

 GASTRONOMIA E VINHOS  

TOURING CULTURAL E 

PAISAGÍSTICO 

 

Figura 12. Segmentos turísticos prioritários para o subdestino Trás-os-Montes, de acordo com a Estratégia de Marketing 

Turístico do Porto e Norte de Portugal – Horizonte 2015-2020 

 

Além de identificar cada um destes segmentos, importa também conhecer as caraterísticas dos 

públicos-alvo que lhes estão afetos e a forma como eles se comportam. Tal conhecimento 

permitirá adaptar o mix comunicacional, por exemplo, à forma como os públicos se informam, 

como executam a sua compra e às atividades que realizam, entre outros aspetos.  
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Tabela 5. Perfil e hábitos de informação, compra e uso dos públicos consumidores de Turismo de Saúde e Bem-estar 

 

TURISMO DE SAÚDE E BEM-ESTAR 

Perfil 

sociodemográfico 

Quem são? 

> Jovens, dos 20 aos 24 anos, com níveis de rendimento médio 

> Adultos, dos 40 aos 50 anos, com níveis de rendimento médio-alto 

> Famílias jovens, de rendimentos médios e com filhos pequenos 

> Seniores, dos 50 aos 60 anos, com níveis de rendimentos médio-alto 

Hábitos de 

informação 

Como se informam? 

> Agências de viagens 

> Internet 

> Brochuras/catálogos 

> Imprensa especializada 

> Informação de familiares e amigos 

Hábitos de 

compra 

O que compram? 

> Pacotes de wellness, spa e/ou talassoterapia, incluindo 

alojamento e tratamentos 

 

Onde compram? 

> Agências de viagens 

> Internet 

Hábitos de uso 

Que atividades realizam? 

> Os mais jovens utilizam, essencialmente, programas de fitness 

> Famílias jovens com filhos pequenos têm preferência por spa 

> Adultos procuram essencialmente métodos de prevenção de doenças e 

experiências de descontração 

> Seniores procuram serviços de tratamento médico mais tradicional 

ou spa, sendo a respetiva permanência de 2 a 3 semanas 

 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Tabela 6. Perfil e hábitos de informação, compra e uso dos públicos consumidores de Turismo de Natureza (segmentos 

soft e hard) 

 

TURISMO DE NATUREZA 

 Segmento SOFT Segmento HARD 

Perfil 

sociodemográfico 

Quem são? 

> Famílias 

> Casais 

> Reformados 

Quem são? 

> Famílias 

> Casais 

> Reformados 

Hábitos de 

informação 

Como se informam? 

> Informação interpessoal 

> Brochuras 

Como se informam? 

> Revistas especializadas 

> Clubes/associações 

> Internet 

Hábitos de 

compra 

Onde compram? 

> Agências de viagens 

> Por telefone 

Onde compram? 

> Internet 

> Associações especializadas 

Hábitos de uso 

Que atividades realizam? 

> Descansar e desligar no meio natural 

> Caminhar e descobrir novas paisagens 

> Visitar atrativos interessantes 

> Fotografia 

Que atividades realizam? 

> Praticar desportos ou atividades de 

interesse especial 

> Aprofundar o conhecimento da 

Natureza 

> Educação ambiental 

 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Tabela 7. Perfil e hábitos de informação, compra e uso dos públicos consumidores de Turismo de Gastronomia e Vinhos 

 

GASTRONOMIA E VINHOS 

Perfil 

sociodemográfico 

Quem são? 

> Adultos entre os 35 e os 60 anos  

> Elevado poder de compra 

> Maioritariamente homens 

> Elevado nível sociocultural 

Hábitos de 

informação 

Como se informam? 

> Clubes de vinhos e gastronomia 

> Imprensa especializada 

> Recomendação de amigos e/ou familiares 

> Internet 

Hábitos de compra 

Onde compram? 

> Portais de internet especializados 

> Agências de viagens especializadas 

Hábitos de uso 

Que atividades realizam? 

> Degustações 

> Compra de produtos típicos 

> Relaxar e desfrutar as paisagens 

> Atividades de saúde e bem-estar 

> Provas de pratos 

> Visitas a atrações turísticas 

> Assistir a espetáculos 

> Passeios 

 

Fonte: Turismo de Portugal 

  



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

46 

Tabela 8. Perfil e hábitos de informação, compra e uso dos públicos consumidores de Touring Cultural e Paisagístico. 

 

TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO 

Perfil 

sociodemográfico 

Quem são? 

> Casais sem filhos 

> Empty nesters 

> Reformados 

> Nível de formação médio/médio-elevado 

> Nível socioeconómico médio/médio-elevado 

Hábitos de 

informação 

Como se informam? 

> Revistas de viagens 

> Brochuras/catálogos 

> Recomendações de familiares e amigos 

> Internet 

Hábitos de compra 

Onde compram? 

> Internet 

> Agências de viagens 

Hábitos de uso 

Que atividades realizam? 

> Compra de produtos típicos 

> Relaxar e desfrutar as paisagens 

> Atividades de bem-estar, natureza 

> Participação em festas e eventos locais 

> Rotas e roteiros culturais 

> Visitas a atrações turísticas 

> Tours combinados 

 

Fonte: Turismo de Portugal 
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4.3. Posicionamento 

O posicionamento pode genericamente ser definido como o processo de conceção de uma 

proposta de valor em função de um determinado público-alvo, a qual deverá ser por este 

compreendida como distinta e atrativa face às propostas de valor concorrentes.  

Com vista a definir o posicionamento pretendido para o Alto Tâmega, é importante considerar 

duas variáveis associadas ao próprio conceito de posicionamento: a análise do posicionamento 

atual e a aferição potencial de atratividade e diferenciação do destino turístico. Antes, porém, o 

processo de operacionalização conceptual do posicionamento exige, desde logo, que se isolem 

dois subconceitos relevantes: o posicionamento atual e o posicionamento desejado. 

: Posicionamento atual: Reflete a atual estratégia de inserção no mercado; 

: Posicionamento desejado: Estratégia que tem como objetivo mitigar as fragilidades e 

explorar as potencialidades do posicionamento atual, com vista a alcançar um 

determinado público-alvo, aperfeiçoando a competitividade face à concorrência e criando 

uma oferta diferenciada no imaginário do consumidor. 

Numa fase subsequente, a definição do posicionamento exige a escolha de um critério, capaz de 

balizar as ações e iniciativas que se pretendem levar a cabo com a estratégia de marketing, por 

forma a comunicar a oferta existente e a realçar o seu caráter distinto. Segundo Kotler (1994), 

existem seis critérios a partir dos quais se poderá definir um posicionamento (Figura 13): 

 

Figura 13. Critérios para a definição de um posicionamento 

Fonte Adaptado de Kotler, P., Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. São Paulo: 

Atlas, 1994 

 

Posicionamento por atributo 

• A diferenciação é realizada com base nas caraterísticas endógenas do produto em questão 

Posicionamento por benefício 

• A distinção faz-se  tendo em consideração a capacidade de o produto em apreço oferecer soluções a 

problemas ou necessidades detetados 

Poscionamento por uso/aplicação 

• A diferenciação faz-se por via do realce da especificidade e/ou utilidade do produto em determinadas 

ocasiões 

Posicionamento por utilizador 

• A distinção faz-se tendo como referências as caraterísticas específicas do público-alvo 

Posicionamento por concorrente 

• A diferenciação é realizada com base na comparação implícita ou explícita do produto com o 

concorrente 

Posicionamento por preço/qualidade 

• A distinção é feita a partir de uma análise custo-benefício 
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Assim, estabeleceu-se que a definição do posicionamento deveria operar-se através de um 

processo que terá como ponto de partida a atual estratégia de inserção no mercado do Alto 

Tâmega, com o intuito de se identificarem fragilidades a ser debeladas e elementos sólidos que 

possam ser potencializados, servindo de base de sustentação do presente Plano de Marketing e 

Comunicação. 

Tendo por base esta análise, definir-se-á o posicionamento desejado tendo por base o critério 

atributo, ou seja, sustentado nos recursos, produtos e serviços existentes no território aos quais 

se reconhecem o potencial de atratividade e a capacidade de amplificar a notoriedade externa do 

Alto Tâmega.  

 

4.3.1. Análise do posicionamento atual 

No plano atual, o Alto Tâmega denota um défice claro de posicionamento no mercado, seja como 

destino turístico ou como território detentor de produtos endógenos de excelência. Entendendo-

se o posicionamento como a posição relativa que o Alto Tâmega e seus 

produtos/serviços/recursos, ocupam no imaginário dos seus potenciais consumidores, deve 

concordar-se que este é praticamente inexistente. Com efeito, para o conjunto do território, estes 

produtos/serviços/recursos não se encontram trabalhados, valorizados e estrategicamente 

estruturados no sentido de se constituírem como elementos potenciadores de uma maior 

notoriedade externa do Alto Tâmega.  

Concorrem também para esta realidade o facto de o Alto Tâmega, entendido de forma agregada, 

denotar algumas fragilidades estruturantes, que se refletem no subaproveitamento dos recursos, 

na limitação e inconsistência da oferta, na ineficácia ao nível da comunicação e promoção, e 

consequentemente, na baixa visibilidade externa e nas dificuldades de diferenciação. Entre essas 

fragilidades encontram-se: 

: Desconhecimento do Alto Tâmega. Muitos daqueles que poderão constituir-se como 

públicos-alvo interessantes para o Alto Tâmega não conhecem o território e, 

consequentemente, desconhecem a proposta de valor que lhe está associada; 

: Similitude de recursos endógenos e da oferta turística. O facto de o Alto Tâmega ser 

relativamente desconhecido, difícil de localizar intuitivamente e, muitas vezes, associado 

ou subsumido por Trás-os-Montes como um todo, leva a que o entendimento geral seja 

o de que os recursos endógenos e a oferta turística existente não possuem potencial de 

atratividade e diferenciação que permitam destacar este território no quadro 

macrorregional; 



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

49 

: Similitude de públicos-alvo. Em consequência do ponto anterior, a perceção de que os 

recursos e a oferta turística existente não se diferenciam, leva a cimentar a ideia de que 

os públicos-alvo por que se bate o Alto Tâmega e a concorrência são necessariamente 

similares. 

: A ausência de uma marca agregadora. O desconhecimento do Alto Tâmega está em 

grande medida associado à inexistência de uma “marca território”, ou seja, de uma 

identidade visual de caráter regional e inclusivo capaz de identificar e expressar de forma 

agregada a proposta de valor do Alto Tâmega e aqueles que são os seus elementos 

constitutivos caraterísticos e distintivos; 

: A persistência de várias submarcas. A ineficácia no posicionamento externo do Alto 

Tâmega como um todo resulta, também, da existência de uma panóplia de “submarcas” 

(e.g. a carne, o mel e o fumeiro do Barroso, o Pastel de Chaves, o azeite e o vinho de 

Valpaços, as águas das Pedras Salgadas e de Vidago, etc.) que concorrem para 

circunscrever a visibilidade externa deste território a apenas partes dele, que não são 

suficientemente fortes para comunicar e refletir a proposta de valor e a riqueza do seu 

conjunto; 

: A prevalência de dinâmicas fragmentadas. Grande parte das entidades que operam nos 

setores do turismo e do agroalimentar do Alto Tâmega agem de forma atomizada e 

tendo normalmente como referência territorial o concelho da sede. Esta realidade está 

sobretudo relacionada com o entendimento generalizado de que o sucesso da entidade 

depende da sua capacidade competitiva individual no mercado, havendo uma 

desvalorização da importância de cooperar como forma de afirmar o seu setor/região no 

plano externo e um desconhecimento das vantagens que lhe poderão estar associadas. 

Estas fragilidades que fazem parte da perceção comum, quer por parte dos potenciais turistas, 

quer por parte dos órgãos municipais e supramunicipais competentes, podem ser 

desmistificadas e/ou mitigadas com a definição de um posicionamento que seja capaz de 

colocar o Alto Tâmega no mapa, impulsionando o seu potencial de atratividade turístico e a sua 

notoriedade externa, atraindo os públicos-alvo que melhor se enquadram nos segmentos 

turísticos mais relevantes e polarizando um maior número de visitantes. 

 

4.3.2. Definição do posicionamento pretendido 

Tal como frisado no ponto anterior, o Alto Tâmega sofre de um défice significativo de visibilidade 

externa, algo que se reflete num desconhecimento do território e das suas caraterísticas por parte 

de potenciais turistas, sendo que estes, não raras vezes, revelam mesmo dificuldades em 

localizar geograficamente o território.  
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Nesta medida, assume fundamental importância a definição de um posicionamento, capaz de 

identificar cirurgicamente os fatores de atratividade do território e encontrar uma forma eficaz de 

os comunicar, permitindo aos públicos-alvo potenciais associar de forma intuitiva o Alto Tâmega a 

um imaginário geográfico, natural e histórico-cultural, comunicando a essência e o carácter 

distinto da sua proposta de valor. 

Importa, assim, numa primeira análise, ter a clara perceção do potencial de atratividade e 

diferenciação do Alto Tâmega, assente em elementos de diversa índole que devem ser 

destacados. Entre esses elementos encontram-se, entre outros, os seguintes: 

 

Património e recursos naturais e paisagísticos 

O Alto Tâmega define-se estrategicamente como “território da água”, recurso transversal a todo o território 

e com grande potencial turístico, seja pela beleza dos cenários que cria, seja pelas atividades que 

proporciona a quem o visita, casos do termalismo e de outras atividades aquáticas.  

O território do Alto Tâmega é parcialmente abrangido pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês, maior área 

protegida do território nacional, de maior riqueza e diversidade faunística e florística, que integra a Rede 

Nacional de Áreas Protegidas. Em Montalegre, concelho integrante do Alto Tâmega, encontra-se uma das 

“portas de entrada” do Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

A paisagem natural e rural do Alto Tâmega é comummente reconhecida pela sua beleza e singularidade. 

Parte do território, que abrange os concelhos de Boticas e Montalegre, foi atualmente candidatado pela 

FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) a património agrícola mundial. 

 

Património histórico e cultural 

O Alto Tâmega é um território de história e tradições ancestrais. Por aqui passaram e deixaram marca 

povos romanos, em elementos arquitetónicos (e.g. vias romanas, pontes, minas e termas) e em aspetos 

relacionados com a própria cultura local. 

No Alto Tâmega as tradições romanas convivem com mitos e crenças pagãs, que são comemoradas um 

pouco por todo o território.  

No Alto Tâmega, o Caminho de Santiago tem passagem obrigatória. 

No Alto Tâmega encontram-se presentes no dia-a-dia (e salvaguardados para memória futura) modos de 

viver e de fazer tradicionais que constituem um património cultural identitário e diferenciador. 

No Alto Tâmega estão situados alguns elementos arquitetónicos com grande peso histórico e identitário, 

casos dos Castelos de Chaves, Montalegre e Aguiar da Pena; dos antigos Balneários Termais de Chaves, 

Vidago e Pedras Salgadas Balneário Termal de Vidago; e de monumentos religiosos diversos. 

 

Infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio 

O Alto Tâmega é detentor de um conjunto diversificado de infraestruturas, equipamentos e serviços de 

apoio à atividade turística, que se pautam pela qualidade e know how. Entre eles encontra-se: 

: Infraestruturas hoteleiras de tipologias diversas, adaptadas aos diversos segmentos turísticos 

que procuram o território; 

: Equipamentos orientados para a dinamização de segmentos turísticos específicos, casos dos 

complexos termais de Carvalhelhos, Chaves, Pedras Salgadas ou Vidago; do Boticas Parque - 

Natureza e Biodiversidade; da Casa do Vinho; ou das Lojas Interativas do Turismo na região; 

: Equipamentos de matriz cultural, verdadeiros promotores dos elementos caraterísticos da região, 
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casos do Ecomuseu do Barroso, do Centro de Artes Nadir Afonso, do Centro Interpretativo de 

Tresminas; do Museu da Região Flaviense; 

: Serviços de excelência na área da restauração, animação turística, entre outros. 

 

Eventos de grande repercussão e microeventos diferenciadores 

No Alto Tâmega realizam-se, ao longo de todo o ano, um conjunto de eventos e microeventos 

diferenciadores, que originam fluxos significativos e/ou expressam a diversidade e a riqueza do território 

do ponto de vista cultural. Entre eles encontra-se: 

Sexta-feira 13 Mundial de Rallycross 

Congresso de Medicina Popular Feira do Fumeiro 

Feira do Folar Campeonato Nacional de Enduro 

Feira do Mel e do Artesanato Feira do Granito 

Aqua Flavie – Festa dos Povos Feira da Castanha 

Feiras gastronómicas e mostras de produtos Festival do Ouro Romano 

 

Produtos endógenos de qualidade reconhecida 

As caraterísticas naturais e a fertilidade dos seus solos, tornam o Alto Tâmega um território particularmente 

rico em produtos endógenos, cuja qualidade tem vindo a ser crescentemente reconhecida. De acordo 

com a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega, a região conta com uma longa 

lista de produtos reconhecidos, 13 dos quais com garantia de Denominação de Origem Protegida (DOP) e 

11 outros de Indicação Geográfica Protegida (IGP): 

Produtos DOP Produtos IGP 

Azeite de Trás-os-Montes Alheira de Barroso 

Borrego Terrincho Batata de Trás-os-Montes 

Cabrito Transmontano Cabrito de Barroso 

Carne Barrosã Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso 

Carne de Bísaro Transmontano Chouriça de Carne de Barroso 

Carne Maronesa Chouriço de Abóbora de Barroso 

Castanha da Padrela Cordeiro de Barroso 

Castanha da Terra Fria Pastel de Chaves 

Cordeiro Bragançano Presunto de Barroso 

Mel da Terra Quente Salpicão de Barroso 

Mel de Barroso Sangueira de Barroso 

Queijo de Cabra Transmontano  

Queijo Terrincho  

 

O potencial de atratividade e a capacidade intrínseca do Alto Tâmega se notabilizar no plano 

externo assenta, precisamente, na conjugação única e irrepetível dos diversos ativos, recursos e 
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fatores que possui. Sendo este um potencial único, sugere-se que todos os elementos e 

dimensões que convivem no macrocosmos que é o Alto Tâmega sejam utilizados, de forma 

mutuamente reforçadora, servindo os objetivos de marketing e comunicação propostos. 

Com efeito, o Alto Tâmega pode e deve posicionar-se como uma realidade agregadora das 

diversas dimensões que o compõe, pois essa conjugação de elementos naturais, patrimoniais, 

históricos e culturais são aqueles que lhe conferem uma identidade muito própria e uma 

caraterística verdadeiramente singular.  

O propósito subjacente é a de trabalhar o Alto Tâmega numa de lógica “de todos um”, segundo a 

qual este território se constitui uma realidade única, diversa e plural, que é mais do que a mera 

soma de todas as dimensões, recursos, marcas e submarcas ou até segmentos turísticos que o 

compõem.  

Na realidade, o Alto Tâmega é mais do que Chaves ou do que o Barroso; o Alto Tâmega é mais 

do que o azeite e o vinho de Valpaços; do que o fumeiro, a carne e o mel do Barroso; do que as 

águas de Vidago e das Pedras Salgadas; o Alto Tâmega é mais do que o passado romana e a 

terra de lendas e cultos pagãos; o Alto Tâmega é mais do que saúde e bem-estar, natureza e 

aventura, produtos endógenos e gastronomia; história e património: 

O Alto Tâmega deverá, pois, posicionar-se como um território natural, patrimonial, histórica, 

cultural e turisticamente diverso, inclusivo e agregador, capaz de se promover externamente 

como um território de experiências diversas, complementares e adaptadas a cada um dos 

segmentos que pretende alcançar. O posicionamento definido permitirá ao Alto Tâmega 

emancipar-se de entendimentos parciais daquilo que é o território, demarcar-se de associações 

erráticas e distinguir-se de outras propostas regionais, sucedendo, assim, em atrair a atenção dos 

públicos-alvo pretendidos para a sua proposta de valor conjunta. 

  



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

53 

 

  

MIX COMUNICACIONAL 

5. 

 



54 

Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor”  

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO  

  

5. MIX COMUNICACIONAL  
Definidos os públicos-alvo preferenciais e o posicionamento pretendido para o Alto Tâmega, passa-se 

agora à definição de toda a panóplia de canais comunicacionais a utilizar, que irão concretizar o Plano de 

Marketing e Comunicação aqui proposto. Trata-se de uma vasta gama de instrumentos, que abrangem os 

mais variados meios de comunicação, capazes de transmitir a proposta de valor do Alto Tâmega de forma 

adaptada e adequada aos diversos públicos-alvo.  

O mix comunicacional definido para o efeito foi dividido em cinco grandes blocos:   

 :  Estratégia digital;  

 :  Materiais e suportes informativos físicos;  

:  Publicidade;  

:  Relações públicas; 

:  Eventos da rede.  

  

5.1. Estratégia digital  

Atendendo às tendências mais recentes do mercado turístico, ao nível nacional e internacional, que se 

traduzem numa universalização das ferramentas virtuais no planeamento e seleção das viagens de 

turismo, torna-se imprescindível articular uma presença online forte e coesa da marca “+ Turismo + Sabor” 

como condição fundamental para o sucesso da estratégia de marketing e comunicação preconizada.  

Neste contexto, apresentam-se, de seguida, as ferramentas de comunicação web que se consideram mais 

relevantes na promoção da rede “+ Turismo + Sabor” por esta via, as quais se deverão estar em plena 

articulação com os demais canais de promoção previstos, mais concretamente:  

 :  Website / portal;  

 :  Redes sociais;  

 :  Aplicação móvel;  

 :  Vídeos promocionais;  

 :  Newsletter digital;  

 :  Ações de dinamização web.  

Todos os conteúdos disponibilizados nas várias ferramentas e canais de promoção previstos que tenham 

sejam fornecidos ao projeto por entidades terceiras, são da inteira responsabilidade dessas mesmas 

entidades terceiras, não podendo ser imputada qualquer consequência ou responsabilidade às entidades 

do consórcio do projeto, nomeadamente à CIMAT, à ACISAT ou à ADRAT. 
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WEBSITE / PORTAL 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver um website dedicado à promoção turística do Alto Tâmega, dos seus produtos 

turísticos, produtos endógenos de qualidade reconhecida e da rede “+ Turismo + Sabor”. 

DESCRIÇÃO 

No que às ferramentas online diz respeito, considera-se fundamental que haja um sítio online 

onde esteja presente toda a informação relevante relativa à rede “+ Turismo + Sabor”, aos 

produtos turísticos da região, às suas infraestruturas hoteleiras, de restauração e de apoio à 

atividade turística.  

O website deverá, naturalmente, respeitar as diretrizes visuais e gráficas definidas no manual da 

marca, reproduzindo-a com a visibilidade definida e transmitindo claramente a sua mensagem. 

Abrangendo os modos de utilização web mais recentes, o website deverá contemplar formatos 

próprios de forma a poder ser acessível tanto por tablets como por smartphones. O website, 

deverá, ainda, compreender uma estrutura simples e intuitiva para o utilizador, identificando-se 

desde já alguns dos campos que poderão integrar a sua estrutura: 

: + Turismo + Sabor. Esta secção fará uma apresentação breve da rede “+ Turismo + 

Sabor”, apresentando as principais caraterísticas e objetivos do projeto, os seus 

parceiros, produtos turísticos, principais serviços e recursos; 

: Parceiros: Esta secção permitirá ao utilizador tomar conhecimento daqueles que são os 

parceiros da rede, apresentando uma breve descrição de cada um deles, os seus 

principais produtos e informações relevantes (contactos, localização, como chegar); 

: Alto Tâmega. Esta secção fará uma apresentação breve da região e dos seus municípios, 

apresentando as suas principais caraterísticas e motivos de interesse. Deverá incluir 

também um mapa georreferenciado onde sejam visíveis as principais referências do 
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território e a forma de chegar às mesmas; 

: Visitar. Esta divisão permitirá ao utilizador tomar conhecimento dos principais atrativos 

turísticos no Alto Tâmega, passíveis de serem visitados; 

: Produtos turísticos. Esta divisão fornecerá informação direcionada acerca dos produtos 

turísticos existentes na região, permitindo o download de versões digitais de materiais 

informativos que venham as ser desenvolvidos acerca dos mesmos (mapas/roteiros, 

guias, folhetos e publicações); 

: Dormir. Esta secção providenciará informação sobre as infraestruturas hoteleiras que 

integrarão a rede “+ Turismo + Sabor” e a disponibilidade existente nestas para as datas 

pretendidas, possibilitando ainda a sua reserva direta; 

: Comer. Esta divisão fornecerá informações sobre os estabelecimentos de restauração 

que integrarão a rede “+ Turismo + Sabor”, bem como sobre a sua localização 

georreferenciada e especialidades gastronómicas servidas por cada um deles; 

: Comprar. Esta secção fornecerá informação sobre aqueles que são os produtos 

endógenos que se podem encontrar na região, bem como informação georreferenciada 

sobre os locais de venda existentes. 

 

 

REDES SOCIAIS 

 

 

OBJETIVO 

Promover a criação de perfis nas principais redes sociais, dedicadas à promoção turística do Alto 

Tâmega, dos seus produtos turísticos, produtos endógenos de qualidade reconhecida e da rede 

“+ Turismo + Sabor”. 
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DESCRIÇÃO 

Uma estratégia de marketing e comunicação não pode, hoje em dia, ignorar a importância que as 

redes sociais têm enquanto canais de comunicação e promoção. Nesta medida, a estratégia 

online deverá compreender a criação de perfis específicos para a marca nas redes sociais mais 

conhecidas e com maior alcance mediático, casos do Facebook, do Twitter, do Instagram e do 

Google+, mas também do Youtube e Vimeo (estes contudo com finalidades mais relacionadas 

com os vídeos promocionais).  

Os perfis das redes sociais em apreço deverão estar sobre a responsabilidade direta dos 

responsáveis da Comissão Executiva, devendo as respetivas páginas incorporar a marca e 

respetivo naming. 

A existência de um perfil nas redes sociais possibilitará conectar a rede a outras iniciativas de 

relevo, no panorama nacional e internacional, em segmentos turísticos relevantes, tais como o 

turismo de natureza, o turismo de saúde e bem-estar e o touring cultural e paisagístico, gerando 

sinergias importantes para o reforço do potencial turístico do Alto Tâmega nestes segmentos. 

Através destes perfis será ainda possível, a partilha e intercâmbio de experiências e opiniões de 

turistas e visitantes que, de forma direta e indireta, vivenciaram uma experiência turística 

associada à rede. Estas trocas de opiniões e experiências, sendo positivas, poderão atrair o 

interesse de mais turistas e visitantes que se associem à rede e valorizem as opiniões autênticas 

de consumidores anteriores, reproduzidas nas redes sociais. 

 

 

APLICAÇÃO MÓVEL 
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OBJETIVO 

Desenvolver uma aplicação móvel dedicada à promoção turística do Alto Tâmega, dos seus 

produtos turísticos, produtos endógenos de qualidade reconhecida e da rede “+ Turismo + 

Sabor”. 

DESCRIÇÃO 

Acompanhando a evolução tecnológica das sociedades atuais, propõe-se a criação de uma 

aplicação para dispositivos móveis (tablets e smartphones), a disponibilizar na App Store e 

Google Play Store, com o objetivo de maximizar a experiência vivida pelo visitante que usufrui dos 

produtos turísticos, dos recursos e serviços associados à rede, fornecendo-lhes informação 

complementar e adicional, num formato diferenciado e inovador, relativamente à informação física 

existente.  

Este caráter único e inovador será alcançado através da disponibilização de serviços associados 

à utilização de realidade aumentada e de informação georreferenciada relevante, com recurso a 

tecnologias devidamente desenhadas para o efeito (e.g. navegador Layar
1

). Através destas duas 

importantes ferramentas, o utilizador poderá aceder facilmente a toda a informação que necessita 

sobre a rede “+Turismo + Sabor” e sobre os produtos turísticos do Alto Tâmega, recorrendo 

apenas ao seu dispositivo móvel. 

Utilizando a câmara fotográfica do dispositivo móvel, o seu recetor GPS e a bússola digital 

incorporada, a aplicação a desenvolver permitirá aceder, consoante a localização geográfica do 

seu utilizador, a uma base de dados interativa de pontos de interesse mais próximos 

(estabelecimentos hoteleiros, restaurantes, principais pontos turísticos, entre outros…), a qual 

auxiliará os visitantes a movimentarem-se na região do Alto Tâmega.  

Para além da sua componente informativa, o carater interativo da aplicação a desenvolver 

desempenhará um papel estruturante na promoção turística dos produtos endógenos, 

disponibilizando informação relevante sobre os parceiros da rede que os comercializam e os 

principais locais de venda. 

A aplicação também permitirá ao visitante classificar o atrativo, contribuindo para aumentar a 

visitação ao território com base em opiniões autênticas de visitantes acerca dos elementos 

caraterísticos da região. 

 

  

                                                        

1
 https://www.layar.com/.  
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VÍDEOS PROMOCIONAIS 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver um conjunto de vídeos promocionais dedicados à promoção turística do Alto 

Tâmega, dos seus produtos turísticos, produtos endógenos de qualidade reconhecida e da rede 

“+ Turismo + Sabor”. 

DESCRIÇÃO 

Considerando que os elementos distintivos e principais produtos turísticos da região devem ser 

expressos em imagens de grande beleza pictórica como forma de captar a atenção e o interesse 

dos públicos-alvo, o desenvolvimento de um ou mais vídeos que os contenham e os divulguem 

amplamente, assume um caráter preponderante na estratégia de marketing e comunicação em 

apreço. 

Os vídeos deverão ser concebidos com recurso a linguagem e imagens apelativas, onde se 

destaque a proposta de valor da marca, assente nos principais produtos turísticos e pontos de 

visitação e atração da região. 

Por forma a atrair a atenção do público, os vídeos deverão ser curtos e intensos, usando um som 

de fundo adequado à mensagem que se propõem passar. O facto de serem reduzidos, fará com 

que sejam facilmente partilhados em redes sociais como o Youtube ou Vimeo. No Youtube, aliás, 

deverá criar-se um canal próprio da rede (gerido pela Comissão Executiva), através do qual será 

possível aos visitantes possível partilhar vídeos da própria autoria sobre o território e sobre a sua 

experiência, contribuindo para reforçar a componente de boca a boca da comunicação. 
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NEWSLETTER DIGITAL 

 

 

OBJETIVO 

Promover a criação uma newsletter digital dedicada à promoção turística do Alto Tâmega, dos 

seus produtos turísticos, produtos endógenos de qualidade reconhecida e da rede “+ Turismo + 

Sabor”. 

DESCRIÇÃO 

No âmbito da criação do website para a rede “+ Turismo + Sabor”, deverá ser promovida 

também a criação de uma publicação periódica, a qual, para além de disponível no referido 

website, deverá ser distribuída em formato eletrónico (principalmente via mailling list) para 

visitantes internos e externos que estejam inscritos no site e que sigam os perfis das redes sociais 

a criar. 

A newsletter digital deverá ter uma periodicidade regular, devendo a sua edição ser 

suficientemente espaçada para permitir a produção de conteúdos com valor. 

No que ao grafismo diz respeito, a newsletter deverá adotar a identidade visual da marca, e ser 

desenvolvida segundo padrões gráficos elevados, casando textos breves e ilustrações ou 

fotografias de acompanhamento. Já do ponto de vista dos conteúdos, esta deverá incluir 

reportagens de fundo sobre os principais produtos turísticos da região (produtos endógenos, 

pontos de atração, entre outros) e informação relevante sobre a rede “+ Turismo + Sabor” 

(entidades parceiras, principais produtos associados, novidades, entre outras). 
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AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO WEB 

 

 

OBJETIVO 

Organizar um conjunto de ações de dinamização web com vista à criação de motivos de 

interesse na região do Alto Tâmega junto do utilizador. 

DESCRIÇÃO 

No sentido de aumentar a presença digital do Alto Tâmega e fomentar a criação de motivos de 

interesse na região junto do utilizador, importará organizar um conjunto de ações de dinamização 

online. Estas ações de dinamização focar-se-ão na criação de uma webapp através da qual 

visitantes internos e externos poderão assumir-se como promotores da região, fazendo upload de 

fotos dos locais e experiências que viveram no território. 

No desenvolvimento da webapp, deverá ser dada particular atenção à imagem gráfica e à 

linguagem utilizadas, devendo estas ser apelativas e de fácil acesso, no sentido de estimular a 

adesão e a sua utilização constante, em particular junto do público mais jovem, utilizador habitual 

das novas tecnologias. 

A realização de iniciativas desta índole permitirá alcançar, simultaneamente, duas importantes 

metas, o reforço da visibilidade externa da região e a criação de uma relação de proximidade 

junto dos seus visitantes.  

Adicionalmente, através da organização de um concurso mensal, os autores das melhores fotos 

serão premiados com ofertas e descontos nas atrações e estabelecimentos turísticos locais, algo 

que beneficiará toda a cadeia de valor do turismo através da promoção “gratuita” feita pelos 

próprios turistas e respetivas comunidades que se criam. Face à sua natureza funcional, a 

organização destas ações de dinamização web poderá gerar sinergias importantes com a 

utilização da aplicação móvel anteriormente proposta. 
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5.2. Materiais e suportes informativos físicos 

Enquanto canais de promoção externa, os materiais e suportes informativos físicos inserem-se 

numa componente mais operacional da estratégia de marketing e comunicação proposta, sendo 

o seu objetivo principal informar os visitantes acerca dos principais atrativos, serviços e produtos 

turísticos existentes no território do Alto Tâmega, com vista ao aumento dos níveis de notoriedade 

e reconhecimento externos dos produtos, serviços e recursos da rede e, naturalmente, da região. 

Entre os materiais e suportes informativos a utilizar encontram-se: 

: Mapas / roteiros; 

: Guias; 

: Folhetos; 

: Publicações próprias; 

: Sinalética uniformizada. 

 

MAPAS / ROTEIROS 

  

OBJETIVO 

Desenvolver um conjunto de mapas e roteiros, em diferentes formatos e a distribuir em locais 

estratégicos, com o propósito de auxiliar os visitantes a localizarem-se na região do Alto Tâmega 

e informar sobre os seus principais produtos turísticos, pontos de visitação e atração. 

DESCRIÇÃO 

Um dos matérias e suportes físicos a desenvolver no âmbito da estratégia de marketing e 

comunicação delineada são os mapas e roteiros informativos. 

Tendo como propósito principal informar e auxiliar os visitantes internos e externos a localizarem-
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se no território, estes deverão conter a indicação dos principais pontos de visitação e atração na 

região do Alto Tâmega, das principais infraestruturas de apoio à atividade turística e das 

principais infraestruturas hoteleiras, comerciais e de restauração. Nestes, será também dada 

particular atenção à localização dos produtos (locais de produção, pontos de venda,…), recursos 

e serviços da rede “+ Turismo + Sabor”. 

Dos mapas deverão ainda constar, as principais vias de ligação entre os municípios da região, 

destes a Espanha e as vias de grande fluxo que servem o território. 

Tal como nos demais materiais promocionais, os mapas e roteiros deverão respeitar as diretrizes 

visuais e gráficas definidas para a marca. Os mapas deverão ser distribuídos nas principais 

infraestruturas hoteleiras, de restauração e de apoio à atividade turística locais, bem como nos 

atrativos que apresentem condições físicas para a receção de visitantes. Deverá também 

disponibilizar-se uma versão online gratuita para download no website a criar. 

 

 

GUIAS 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver um conjunto de guias turísticos, a distribuir em locais estratégicos, com o propósito 

de auxiliar os visitantes a localizarem-se na região do Alto Tâmega e informar sobre os seus 

principais produtos turísticos, pontos de visitação e atração. 

DESCRIÇÃO 

Além dos mapas, deverão ser desenvolvidos pequenos livros que funcionem como guias 

turísticos da região do Alto Tâmega, contendo uma breve caraterização dos municípios 

constituintes, da sua história e da sua realidade atual. 
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Nos guias turísticos deverão ainda ser mencionadas as infraestruturas de apoio à visitação 

existentes e uma breve explicação das suas valências e funcionalidades, além de uma listagem 

das infraestruturas hoteleiras e de restauração presentes no território, juntamente com o seu 

endereço, contactos e especialidades. Ademais, este deverá fornecer informação detalhada 

acerca dos principais produtos e ativos turísticos existentes, as épocas do ano mais propícias à 

sua fruição, as infraestruturas e atrativos incluídos, as condições e locais de aquisição. Neste 

âmbito será dada particular relevância aos parceiros e respetivos produtos que irão integrar a 

rede “+ Turismo + Sabor”. 

Sendo um material informativo com alguma extensão, o guia deverá conjugar a vertente 

explicativa em texto com imagens autorreferenciais acerca dos locais, dos atrativos e dos 

produtos turísticos, procurando atrair e influenciar os públicos-alvo. 

Este material informativo deverá ser gratuitamente distribuído nos eventos de promoção externa, 

nas feiras e eventos a organizar, nas viagens de familiarização com stakeholders selecionados e 

nas principais agências de viagem e operadoras turísticas, podendo também ser disponibilizada 

uma versão online para download no website. 

 

 

FOLHETOS 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver um conjunto folhetos informativos, a distribuir em locais estratégicos, com o 

propósito de auxiliar os visitantes a localizarem-se na região do Alto Tâmega e informar sobre os 

seus principais produtos turísticos, pontos de visitação e atração. 
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DESCRIÇÃO 

Acompanhando os mapas / roteiros e os guias, deverá ser concebido uma terceira tipologia de 

material informativo físico: os folhetos. Mais leves e abreviados do que os guias, os folhetos 

assumirão um formato típico onde constará a informação essencial a ser disponibilizada ao 

visitante. Tendo em conta a estratégia delineada, deverão desenvolver-se dois tipos de folhetos: 

: Folheto global; 

: Folheto de cada produto turístico. 

O folheto global deverá contemplar informação genérica acerca do Alto Tâmega, dos recursos e 

atrativos e das infraestruturas existentes, juntamente com um pequeno mapa onde essas 

valências estejam identificadas. Adicionalmente, deverá fazer referência aos produtos turísticos 

existentes e assinalar no mapa, através de código de cores, as infraestruturas que os integram, e 

que o folheto relativo a cada um deles irá aprofundar. 

O folheto relativo a cada produto turístico irá, por sua vez, providenciar informação específica e 

orientada para cada um dos produtos endógenos e principais atrativos definidos para o território, 

detalhando quais as infraestruturas envolvidas e a sua função nesse contexto, os atrativos 

incluídos, as atividades e serviços oferecidos ou os requisitos necessários à sua fruição. Deverá, 

ainda, conter informação sobre como adquirir ou experienciar o produto turístico, os quais 

conjugará com imagens apelativas que atraiam o interesse do visitante para a experiência que 

propõem. 

Este tipo de material deverá ser distribuído nas principais infraestruturas hoteleiras, de 

restauração e de apoio à atividade turística localizadas na região, nas infraestruturas hoteleiras e 

de restauração locais, bem como nos atrativos que apresentem condições físicas para a receção 

de visitantes. Tal como nos casos anteriores, deverá também disponibilizar-se uma versão online 

gratuita para download no website. 
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PUBLICAÇÕES PRÓPRIAS 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver um conjunto de publicações próprias focadas nos produtos característicos da 

região, com o propósito de aumentar a visibilidade e a notoriedade externa do Alto Tâmega. 

DESCRIÇÃO 

Outro instrumento relevante para a consecução da estratégia delineada neste Plano de Marketing 

e Comunicação são as Publicações próprias. 

As publicações próprias consistirão em pequenas publicações focadas nos produtos endógenos 

da região, disponibilizando a todos os visitantes, informações mais detalhadas sobre cada um 

deles, nomeadamente as suas épocas de colheita, os principais modos de confeção, entre 

outros. Estas publicações deverão também incluir informações sobre como adquirir os produtos, 

designadamente a página da internet, os e-mails e contactos dos estabelecimentos que os 

comercializam, dando particular atenção aos estabelecimentos que integrem a rede. 

Estas publicações próprias poderão incluir um receitário anual e geral do Alto Tâmega, contendo 

um conjunto de receitas tradicionais e outras menos convencionais de confeção dos produtos 

endógenos, cartas de águas com gás, cartas de vinhos, entre outras. 

No sentido de maximizar a sua utilização e alcançar os objetivos pretendidos de aumento da 

notoriedade externa da região, estas deverão ser disponibilizadas nos principais 

estabelecimentos que integrem a rede “+ Turismo + Sabor”. 

Por fim, será importante assegurar que, em termos gráficos e visuais, as publicações próprias 

mantêm o mesmo estilo adotado para nos restantes materiais e suportes informativos físicos, 

respeitando as normas estabelecidas no manual da marca e promovendo uma imagem identitária 

uniformizada. 
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SINALÉTICA UNIFORMIZADA 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver sinalética informativa uniformizada, a colocar em locais estratégicos, com o 

propósito de aumentar a visibilidade e a notoriedade externa do Alto Tâmega. 

DESCRIÇÃO 

No sentido de aumentar a visibilidade e a notoriedade externa do território, considera-se 

fundamental a utilização de sinalética adequada e uniformizada, quer na sua vertente externa quer 

interna, o que inclui sinalização rodoviária, placas de identificação e placas de orientação. 

A sinalética externa, na sua vertente de sinalização rodoviária, não se assume como elemento 

direto de promoção da região, na medida em que este tipo de sinalização terá necessariamente 

de ser trabalho dentro das regulamentações rígidas do Regulamento de Sinalização de Trânsito 

(RST). Deste modo, a este nível, a região do Alto Tâmega deverá apenas assegurar que o nome 

dos seus concelhos se encontram visíveis e que a sinalização de informação, direção e pré-

sinalização que o indica nas principais vias de comunicação do seu entorno, se encontra bem 

localizada e preservada, como forma de informar os visitantes da proximidade dos concelhos e, 

simultaneamente, para os orientar até ao destinto. 

Já ao nível da sinalética interna, esta deverá ser aproveitada em termos da comunicação e 

promoção, nomeadamente através da disposição nos centros urbanos de maior dimensão e nos 

principais roteiros, de placas e painéis interpretativos de caráter informativo, plenamente 

harmonizados com a marca do ponto de vista visual e gráfico. Este tipo de sinalética terá dois 

propósitos fundamentais: aduzir valor à experiência do visitante, tornando-a mais profunda, mais 

rica e mais marcante e maximizar o potencial de disseminação do território e dos seus produtos 

turísticos, bem como a capacidade de transmissão de informação ao visitante sobre a 

importância da rede “+ Turismo + Sabor”, dos seus recursos e serviços.  



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

68 

De uma forma mais concreta, a sinalética interna deverá contemplar duas tipologias 

fundamentais, a sinalética de orientação (cujo principal objetivo é orientar o visitante no destino 

turístico que visita e a qual poderá, ademais, fornecer informação genérica acerca do produto 

turístico em questão) e a sinalética de informação (cuja finalidade é a de providenciar ao turista 

detalhes mais específicos e particulares acerca de um produto ou atração turística e a qual 

deverá incluir uma porção de texto mais extensa e explicativa, bem como fotografias apelativas 

que retratem as características do produto). 

Será também criada uma placa específica para identificar os restaurantes que integrem a rede 

“Alto Tâmega com Sabor” (ver ponto 5.6), a qual deverá ser colocada à porta dos 

estabelecimentos de forma a ser facilmente identificada pelos visitantes e turistas. 

Neste âmbito, deverá também ser equacionada a criação de um dístico que identifique os 

estabelecimentos turísticos que confecionem e comercializem os principais produtos endógenos 

da região. Este dístico deverá apresentar uma imagem distinta e facilmente identificável pelo 

visitante, em concordância com as normas estabelecidas no manual da marca, de forma a atuar 

como elemento diferenciar da promoção turística do Alto Tâmega. 
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5.3. Publicidade 

Por publicidade entende-se a atividade de difusão pública de ideias associadas a um território, a 

marcas, produtos ou serviços, podendo englobar intervenções através de diversas ferramentas, 

técnicas, canais e suportes.  

Entre os canais publicitários a utilizar pela rede colaborativa com o objetivo final de promover o 

Alto Tâmega como um todo, encontram-se: 

: Outdoors; 

: Muppies; 

: Screens multibanco; 

: Autocarros; 

: Publicidade display; 

: Revistas/destacados de jornais. 

 

OUTDOORS 

 
 

OBJETIVO 

Desenvolver e implementar um conjunto de outdoors, em diferentes formatos, e dispostos em 

locais estratégicos, como forma de aumentar a visibilidade externa do Alto Tâmega. 

DESCRIÇÃO 

Um dos instrumentos publicitários de suporte à concretização da estratégia de marketing e 

comunicação delineada são os outdoors. Trata-se de um instrumento de grande visibilidade que 

poderá ser utilizado fundamentalmente junto dos públicos e mercados preferenciais, em especial 

em locais e vias de grande fluxo situadas junto e/ou nas imediações dos principais polos urbanos 
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emissores. 

Sugere-se, desde já, que nos centros urbanos venham a ser usados outdoors de dimensão 

média (8X3 metros), ao passo que nas vias de grande fluxo de ligação aos centros urbanos estes 

possuam um formato de grandes dimensões (12X4 metros). 

Os outdoors deverão transmitir uma mensagem que seja fiel ao posicionamento definido, 

respeitando, também, sempre, as diretrizes definidas para a marca e seu modo de utilização. 

Estes elementos de grande notoriedade constituem uma ferramenta promocional importante, 

porquanto são capazes de levar o Alto Tâmega ao conhecimento dos públicos-alvo preferenciais 

e de consolidar a identidade visual da marca definida junto deles. 

Considerando que os outdoors serão maioritariamente implementados nos núcleos urbanos 

ibéricos situadas entre duas e três horas do Alto Tâmega, as mensagens escritas que estes 

venham a veicular deverão estar escritas no idioma do local onde sejam instalados. Do mesmo 

modo, a mensagem e o conteúdo gráfico poderão oscilar de acordo com as caraterísticas 

específicas de cada um dos públicos e dos segmentos turísticos onde eles se posicionem. 

 

 

MUPPIES 

 
 

OBJETIVO 

Desenvolver e implementar um conjunto de muppies, em diferentes formatos, e dispostos em 

locais estratégicos, como forma de aumentar a visibilidade externa do Alto Tâmega. 

DESCRIÇÃO 

Em conjunto com os outdoors, outro dos instrumentos publicitários de suporte à concretização da 
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estratégia de marketing e comunicação delineada são os muppies. Trata-se de um instrumento 

de utilizado maioritariamente nos centros urbanos emissores, em locais de grande fluxo pedonal 

e/ou automóvel e, frequentemente, são também usados nas partes laterais dos abrigos dos 

transportes públicos. Por norma estes elementos têm uma dimensão padrão de 2X2 metros. 

Tal como no caso dos outdoors, também os muppies deverão transmitir uma mensagem que seja 

fiel ao posicionamento definido, respeitando sempre as diretrizes definidas para a marca e seu 

modo de utilização. Os elementos principais destes canais poderão oscilar entre as 

imagens/fotografias que retratem locais e/ou atrativos do Alto Tâmega, promover eventos ou fazer 

menção a campanhas promocionais/escapadinhas que venham a ser lançadas pela rede no 

território. 

Na linha dos outdoors, os muppies são uma ferramenta promocional importante, capazes de 

chamar a atenção para a existência de um território dotado de atrativos, recursos e produtos 

distintos, suscetíveis de suscitar o interesse dos públicos visados. Da mesma forma, contribuirá 

também para consolidar a identidade visual da marca definida junto deles. 

Tendo em consideração a sua utilização maioritária em zonas urbanas de cidades ibéricas 

localizadas a entre duas e três horas do Alto Tâmega, os muppies deverão conter mensagens 

escritas no idioma local onde venham a ser instalados. Tal como acontece com os outdoors, 

também aqui a mensagem e o conteúdo gráfico poderão oscilar de acordo com as caraterísticas 

específicas de cada um dos públicos-alvo e dos segmentos turísticos onde eles se posicionem. 

 

SCREENS MULTIBANCO 

 
 

OBJETIVO 

Desenvolver e implementar uma estratégia promocional do Alto Tâmega na rede multibanco, 

tendo como objetivo promover externamente o Alto Tâmega.  
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DESCRIÇÃO 

Paralelamente aos outdoors e aos muppies, outro meio suscetível de ser utilizado com um 

impacto assinalável é a publicidade nos visores (screens) dos terminais de multibanco. Este é um 

tipo de canal que implica a contratação do conjunto de uma qualquer distrital por um 

determinado período de tempo, sendo o valor do investimento calculado com base nos contactos 

previstos com os utilizadores daquela rede. Neste caso, o valor do investimento será tanto maior 

quanto maior for o distrito e a correspondente rede de multibancos que lhe está associada. 

Tendo em consideração a reduzida dimensão do visor e os escassos segundos em que o 

anúncio ficará visível no screen, é importante que nele estejam presentes elementos que 

permitam, por um lado, chamar a atenção do utilizador e, por outro, dar-lhe dados que lhe 

permitam aprofundar o conhecimento acerca daquilo que viu. 

A publicidade em screens multibanco assume-se, assim, como central, quer seja na difusão do 

território como destino turístico e local de origem de produtos endógenos, quer na divulgação de 

eventos e/ou pacotes promocionais/escapadinhas no Alto Tâmega.  

Neste sentido, sugere-se que no anúncio a criar estejam presentes elementos 

patrimoniais/paisagísticos/ atrativos de grande impacto e simbolismo do Alto Tâmega, em 

conjunto com dados de contacto como o website e redes sociais. No caso da promoção de 

eventos e campanhas promocionais específicas deverão ser adicionados aos contactos 

elementos visuais correspondentes aos mesmos. Poderá também considerar-se a inclusão de um 

QR Code Digital que, mediante leitura, leve os utilizadores diretamente ao website e/ou aos 

detalhes do evento/campanha promocional.  

Como todos os demais elementos, o anúncio deverá incluir e respeitar os elementos relativos à 

marca e basear-se no posicionamento definido. 
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AUTOCARROS 

 
 

OBJETIVO 

Desenvolver e implementar uma estratégia promocional do Alto Tâmega em autocarros de redes 

de transportes urbanas, interurbanas e nacionais, visando aumentar a notoriedade externa do Alto 

Tâmega. 

DESCRIÇÃO 

Os transportes rodoviários pertencentes a redes urbanas, interurbanas e nacionais são também 

um valioso meio publicitário a ser utilizado como forma de conseguir uma maior 

consciencialização do mercado para a existência de um território com as características do Alto 

Tâmega.  

No que concerne a contratações para publicidade estática, os valores dependem do número de 

faces a incluir e do período de tempo do contrato. Por norma há um limite mínimo de três faces, 

por um período de um mês de duração. As faces comummente selecionadas são as que 

chamam mais a atenção dos utentes e transeuntes, casos do “óculo traseiro”, da “traseira 

integral” e do “autocarro integral”, sendo o valor do aluguer mensal e da produção, crescente em 

função da dimensão da face contratada. Neste caso, o valor do investimento será tanto maior 

quanto maior for a dimensão da face contratada, correspondendo o “óculo traseiro” ao 

investimento menor e o “autocarro integral” ao investimento mais avultado. 

Relativamente à publicidade interior, deverão considerar-se apenas os autocarros urbanos nas 

cidades de onde são oriundos os públicos-alvo preferenciais, em função do maior fluxo de 

utentes registado. Aqui os meios a usar são sobretudo os cartazes e a publicidade display nos 

monitores existentes. No caso dos cartazes, o valor do investimento é calculado com base no 

número de autocarros por semana, ao passo que na publicidade display este é definido por 

autocarro/dia. 
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Tendo em consideração as caraterísticas e a dimensão dos espaços publicitários disponíveis nos 

autocarros e os objetivos do presente plano, sugere-se que a utilização das faces “autocarro 

integral” e “traseira integral” se dediquem exclusivamente à promoção do território, tendo 

presentes elementos patrimoniais/paisagísticos/ atrativos de grande do Alto Tâmega, suscetíveis 

de, por si só, gerar interesse nos públicos. Já no que se refere ao “óculo traseiro” e à publicidade 

interior (i.e. cartazes e publicidade display), estes espaços deverão ser sobretudo usados para a 

promoção de eventos e campanhas promocionais específicas.  

Como todos os demais elementos, o anúncio deverá incluir e respeitar os elementos relativos à 

marca e basear-se no posicionamento definido. Deverão ser também incluídas informações de 

contacto, nomeadamente o website e redes sociais. 

 

 

PUBLICIDADE DISPLAY 

 
 

OBJETIVO 

Desenvolver e implementar uma estratégia de anúncios publicitários online segmentados, 

maximizando a visibilidade do Alto Tâmega a partir das pesquisas efetuadas na internet acerca 

de assuntos relacionados. 

DESCRIÇÃO 

Também integrante do conjunto de meios publicitários a utilizar é a chamada publicidade display, 

que surge sob a forma de links e anúncios patrocinados aquando de uma qualquer pesquisa no 

motor de busca. 

A utilização desta ferramenta tem como objetivo associar a marca “+ Turismo + Sabor”, a 

pesquisas realizadas pelos utilizadores web acerca de assuntos relacionados, casos do turismo 
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em determinadas áreas geográficas ou segmentos relevantes no Alto Tâmega, ou ainda de 

determinados produtos que a região possua. Assim sendo, quando a audiência faz uma pesquisa 

relacionada com a marca, produtos ou serviços relacionados, é de extrema importância que o 

Alto Tâmega e a rede “+Turismo + Sabor” surjam nas pesquisas.  

O investimento realizado neste canal publicitário é rentabilizado a partir de anúncios de 

Pagamento por Clique (PPC), pelo que é importante assegurar que os utilizadores são 

devidamente direcionados para o website/plataforma e que a isso possa originar frequentemente 

a compra de algum dos produtos ou serviços oferecidos, justificando o investimento realizado.  

De forma mais concreta, o funcionamento deste mecanismo assenta na escolha pelo anunciante 

de um valor de investimento e pela definição do teto que está disposto a pagar por cada clique 

que seja efetuado no seu anúncio. Cada vez que um clique seja feito no link patrocinado, ser-lhe-

á descontado o valor estipulado por clique. 

Para tal importará, desde logo, cativar o público-alvo, sendo criterioso na seleção do título e do 

texto que o acompanha, fazendo-o acompanhar de fotografias/imagens atrativas do território. 

Como todos os demais elementos, o anúncio deverá incluir e respeitar os elementos relativos à 

marca e basear-se no posicionamento definido.  

 

 

REVISTAS / DESTACADOS DE JORNAIS 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver e implementar uma estratégia de contratação de espaço publicitário e redação de 

artigos em revistas de especialidade e destacados de jornais adequados a cada um dos 

públicos-alvo e segmentos turísticos que se pretende alcançar. 
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DESCRIÇÃO 

A promoção e comunicação externa do Alto Tâmega também se fará por via da contratação de 

espaço publicitário e da publicação de artigos e reportagens acerca do território e seus recursos 

em revistas de especialidade e em destacados de jornais orientados para os públicos-alvo e 

segmentos turísticos preferenciais.  

A contratação de espaço publicitário em revistas especializadas deverá ser equacionada como 

uma forma de chegar ao turista e posicionar a oferta nos mercados emissores, quer nacionais, 

quer internacionais. Tendo em consideração as caraterísticas territoriais do Alto Tâmega, 

assentes numa conjugação única e irrepetível de atrativos, recursos, infraestruturas, produtos e 

serviços, importa que as publicações a ser selecionadas para efeitos publicitário sejam as 

adequadas dentro de cada um dos públicos-alvo pretendidos e considerados relevantes.  

Assim, salvaguardando-se desde já outras publicações que venham a ser incluídas 

posteriormente, destacam-se as revistas “Viajar”, “Volta ao Mundo”, “Evasões”, “National 

Geographic Portugal”, “Publituris”, “Business Portugal” (categoria “Turismo e Gastronomia”), 

revistas online como “A Próxima Viagem” e destacados de referência como o “Fugas” do Jornal 

Público, o “Guia Boa Cama Boa Mesa” do Jornal Expresso, entre outros.  

Nos artigos e reportagens, dependendo do segmento específico de cada publicação – natureza, 

aventura, gastronomia, lazer e bem-estar ou história e cultura – deverão destacar-se os elementos 

patrimoniais, atrativos, naturais, infraestruturas e serviços afetos a cada um deles e que tornam o 

Alto Tâmega uma opção de exceção.  

No que concerne à publicidade propriamente dita nestes canais, é igualmente relevante que o 

anúncio a ser colocado seja suscetível de chamar a atenção do segmento turístico e público-alvo 

a que a revista/destacado de jornal se dirija. Neste caso específico deverá optar-se por anúncios 

de página inteira, onde deverá constar uma fotografia/imagem que faça menção a um qualquer 

atrativo, produto, serviço ou infraestrutura simbólica ou de grande destaque dentro do segmento 

a que se dirige, sendo acompanhada por uma mensagem escrita convidativa, respeitando as 

diretrizes definidas para a marca. 
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5.4. Relações públicas 

Por relações públicas entende-se o conjunto de ações responsáveis por manter boas relações 

com determinados públicos de interesse. Neste caso particular existem algumas ações concretas 

que poderão ser tomadas pela rede no sentido de reforçar a visibilidade externa do seu trabalho e 

do território como um todo, junto desses públicos e segmentos.  

Entre os canais a usar e atividades a realizar encontram-se:  

: Feiras e eventos; 

: Contactos com o touring turístico; 

: Encontros de negócios com a cadeia de valor; 

: Viagens de familiarização. 

 

FEIRAS E EVENTOS 

 
 

OBJETIVO 

Promover a participação em feiras e eventos nacionais e internacionais dedicados à promoção 

turística do território e dos produtos endógenos de qualidade reconhecida existentes no Alto 

Tâmega. 

DESCRIÇÃO 

A participação em feiras e eventos nacionais e internacionais desempenhará um papel central na 

promoção e comunicação do trabalho desenvolvido pela rede colaborativa “+ Turismo + Sabor”, 

e, por conseguinte, do Alto Tâmega como um todo.  

Esta participação permitirá reforçar a visibilidade externa da rede e do território, sobretudo junto 

dos públicos-alvo preferenciais, contribuindo para desenvolver e consolidar o posicionamento do 
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Alto Tâmega em nichos de mercado associados aos segmentos com maior potencial de 

desenvolvimento no território (i.e. Saúde e bem-estar, natureza, gastronomia e vinhos e cultural e 

paisagístico). Tal acontecerá maioritariamente por via da captação de turistas com perfil 

diferenciado e de operadoras turísticas com interesse em incluir programas, serviços e atividades 

oferecidos no conjunto do território no seu portfólio de destino e serviços turísticos. 

Esta participação em feiras e eventos poderá acontecer com base em diversos formatos: 

: Participação direta da rede com balcão próprio; 

: Participação direta da rede em missões organizadas por parceiros institucionais como 

por exemplo o Turismo de Portugal, o Turismo do Porto e Norte de Portugal ou 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega; 

: Participação indireta, através de outros parceiros da rede.  

Sugere-se que a marca e o território possam promover-se em feiras nacionais e internacionais de 

renome como a Feira internacional do Turismo (BTL) realizada anualmente em Lisboa, a 

International Tourism Trade Fair (FITUR) que tem lugar todos os anos em Madrid ou ainda a Feria 

Internacional del Turismo de Interior, que se realiza com periodicidade anual em Valladolid. 

 

 

CONTACTOS COM O TOURING TURÍSTICO 

 
 

OBJETIVO 

Estabelecer relações com o touring turístico (i.e. agências de viagem e operadoras turísticas de 

emissivo e recetivo), divulgando a imagem agregada do Alto Tâmega junto dos públicos-alvo 

preferenciais. 



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

79 

DESCRIÇÃO 

A promoção da rede colaborativa, do Alto Tâmega e dos segmentos e produtos turísticos que lhe 

estarão associados será também realizada através de agências de viagens e operadoras 

turísticas, quer sejam de emissivo (localizadas nos mercados-alvo e que encaminham os turistas 

para determinado destino) ou de recetivo (que acolhem e proporcionam experiências aos turistas 

no destino).  

Trata-se de um canal privilegiado no contacto com alguns dos públicos-alvo considerados 

preferenciais, em especial nos segmentos turísticos considerados relevantes no Alto Tâmega. 

A maximização do uso deste canal sugere que se adote uma abordagem estruturada, com base 

nos seguintes moldes: 

: Sistematização da oferta. Antes da abordagem a qualquer agência ou operadora, será 

necessário apresentar, de forma integrada, o potencial de atratividade associado ao Alto 

Tâmega, em conjunto com os produtos, serviços e infraestruturas que integram a rede. 

Esta sistematização poderá ser abrangida por outros meios de comunicação entretanto 

desenvolvidos – nomeadamente os materiais e suportes informativos físicos (ver ponto 

5.2.). Será a partir desta informação que a agência/operadora poderá avaliar a 

possibilidade de integrar algum produto turístico que venham a ser desenvolvido (ou 

alternativamente programas, trilhos, uma rotas, um conjunto de atrativos, etc.) nos 

pacotes e roteiros que oferecem; 

: Seleção das agências de viagem/operadoras turística a abordar. Deve-se atribuir 

prioridade àquelas empresas que trabalhem os segmentos turísticos relevantes no 

território do Alto Tâmega, e que eventualmente já atuem no território e/ou possuam 

parcerias com empresas certificadas a atuar no território. 

Num tipo de abordagem mais padronizado, o contacto com agências de viagem/operadoras 

poderá envolver um contacto telefónico e posterior envio dos materiais informativos 

desenvolvidos (ver ponto 5.2) via e-mail. De igual forma, estas empresas poderão ser incluídas 

em mailing lists de divulgação da rede e do território. Por outro lado, uma abordagem mais 

individualizada poderá envolver o convite a para viagens de familiarização ou da organização 

deste tipo de eventos pela própria rede no território, canais também previstos no presente plano. 

Este é um canal central na promoção do crescimento da visibilidade nacional e internacional da 

rede e do destino Alto Tâmega e com capacidade de atrair maior volume de visitantes 

provenientes do mercado interno e externo. A implementação da abordagem preconizada 

contribuirá também para promover a imagem conjunta do Alto Tâmega junto do mercado. 
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ENCONTROS DE NEGÓCIOS COM A CADEIA DE VALOR 

 
 

OBJETIVO 

Promover a participação da rede em encontros negociais com representantes dos consumidores 

e do setor do turismo, com o objetivo de promover a venda de produtos, experiências e/ou 

pacotes turísticos, promovendo o turismo e o aumento da visitação turística no território. 

DESCRIÇÃO 

As reuniões com representantes da cadeia de valor (i.e. agências turísticas, operadoras de 

viagens, operadoras de experiências, etc.) são, também elas, uma ferramenta de promoção e 

comunicação importante a ser utilizada pela rede.  

Tratam-se de rondas negociais e encontros de negócios que se realizam com frequência no 

mercado nacional e internacional, nos quais as entidades responsáveis pela oferta se encontram 

com representantes do cadeia de valor, provenientes de vários países e podendo representar 

segmentos turísticos específicos. A estes são apresentados um conjunto de produtos turísticos e 

pacotes integrados, orientados para públicos de segmentos turísticos especializados ou tendo 

um cariz mais genérico, que serão negociados no sentido de serem comprados pelos operadores 

ou eventualmente incorporados em produtos e pacotes mais abrangentes por estes já 

comercializados. 

No caso da rede colaborativa, e tendo em consideração a propensão do Alto Tâmega para 

diversos segmentos turísticos (i.e. Saúde e bem-estar, Natureza, Gastronomia e Vinhos), 

importará estruturar a oferta em produtos turísticos e pacotes adaptados às preferências dos 

seus públicos-alvo definidos (ver pontos 4.1. e 4.2.). Estes pacotes serão negociados com 

representantes da cadeia de valor, que os fará chegar ao mercado através dos seus canais 

próprios. No caso específico das operadoras de experiências (i.e. Lifecooler, Odisseias, etc.) a 
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negociação poderá passar pela venda de experiências conjuntas.  

Considerando que a cadeia de valor se promove no mercado através de canais diversos, quer 

nos seus mercados de origem, quer no plano internacional, esta é uma ferramenta de 

comunicação que, além de atrair um maior volume de visitantes para o Alto Tâmega, contribuirá 

também de forma estruturante para o aumento da visibilidade externa do território.  

 

 

VIAGENS DE FAMILIARIZAÇÃO 

 
 

OBJETIVO 

Convidar, receber e mostrar os principais atrativos, recursos e produtos existentes no Alto 

Tâmega a públicos de interesse específicos, com capacidade de mobilizar e/ou influenciar as 

opções turísticas dos públicos-alvo. 

DESCRIÇÃO 

As viagens de familiarização consistem em trazer um grupo selecionado de Stakeholders até um 

determinado destino, de modo a familiarizá-los com as suas caraterísticas e potencialidades. 

Quando esses stakeholders são operadoras turísticas e/ou agências de viagens, estas viagens de 

familiarização denominam-se como fam trips. Se o público-alvo envolvido é constituído por meios 

de comunicação social, representantes dos meios de comunicação social, jornalistas, fotógrafos, 

bloggers, opinion makers, etc., a viagem utiliza-se comumente a denominação press trips. 

No caso particular do Alto Tâmega, as viagens de familiarização terão como principais objetivos: 

: Dar a conhecer a riqueza e diversidade patrimonial, cultural, paisagística e em termos de 

infraestruturas, produtos e serviços do Alto Tâmega, de modo a evidenciar o seu 
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potencial de visitação; 

: Aumentar a visibilidade e o reconhecimento da rede e da marca que lhe está associada, 

valorizando o seu papel agregador na promoção do território por via do trabalho 

colaborativo realizado sob sua égide; 

: Estimular publicidade espontânea e positiva sobre o território, os seus ativos e atrativos, 

através de artigos, notícias, trabalhos fotográficos e posts que venham a ser 

desenvolvidos como resultado das viagens realizadas. 

As viagens de familiarização em apreço deverão ser organizadas pela estrutura da rede e/ou em 

parceria com instituições com responsabilidade na gestão e promoção da atividade turística 

(como o Turismo de Portugal ou o Turismo do Porto e Norte de Portugal). Os custos logísticos da 

sua organização (incluindo viagens, hospedagem, transporte e alimentação, por exemplo) 

deverão ser suportados pela estrutura da rede, podendo as entidades que a integrem assumir 

alguns desses custos (e.g. hotelaria, restauração, lojas de produtos endógenos, etc.). 
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5.5. Eventos da rede 

A realização e organização de eventos da rede colaborativa, no território ou fora dele, deverão 

também ser uma ferramenta comunicacional e estratégica a utilizar com o propósito de promover 

a visitação turística no Alto Tâmega e aumentar a notoriedade externa do território fora dele.  

Neste contexto, estão contemplados os seguintes eventos: 

: Alto Tâmega Food Fest; 

: Encontro anual business to business; 

: Agenda de eventos e microeventos diferenciadores; 

: Marketing de guerrilha. 

 

 

ALTO TÂMEGA FOOD FEST 

 
 

OBJETIVO 

Criar um evento anual diferenciador de grande repercussão, focado na promoção criativa dos 

produtos endógenos do Alto Tâmega. 

DESCRIÇÃO 

Tirando partido da grande variedade e qualidade reconhecida dos produtos endógenos 

existentes no Alto Tâmega, muitos dos quais certificados com Denominação de Origem Protegida 

(DOP) e Identificação Geográfica Protegida (IGP), importará, para efeitos de comunicação e 

promoção externa, criar um evento anual de grande repercussão, capaz de valorizar e dar o 
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devido destaque aos produtos locais, fazendo deles um motivo maior de visitação ao território. 

O conceito que se sugere é o de Food Fest – “Festa da Comida” – focado exclusivamente nos 

produtos do Alto Tâmega. Contrariando o que é habitual neste tipo de festa gastronómica, o 

elemento central do evento proposto seriam aulas práticas e abertas, dadas por chefs de cozinha 

reconhecidos, que confecionariam os produtos do Alto Tâmega da forma que mais os valoriza, 

criando pratos diferentes e inovadores. As aulas dadas pelos chefs poderão ser gravadas em 

suporte vídeo de alta qualidade e ser partilhadas nas redes sociais afetas à rede (ver ponto 5.1), 

ao passo que poderão, também, levar à criação de um receituário anual do Alto Tâmega, com 

base nos pratos criados pelos chefs (ver ponto 5.2). 

Paralelamente ao elemento central, poderão realizar-se também workshops que promovam a 

participação ativa dos turistas, incidindo também sobre aos produtos e modos de confeção 

regional. Temáticas acerca da feitura de fumeiro, do pastel de chaves, de compotas, entre outros 

produtos, poderão ser também equacionadas.  

Por seu lado, os estabelecimentos de restauração (incluindo aqueles presentes com stands no 

evento ou os próprios estabelecimentos) serviriam apenas pratos compostos por produtos da 

região. Como é normal, este seria também um espaço de mostra e venda dos produtos locais, 

devendo promover-se particularmente os produtos com o “selo de qualidade” da rede + Turismo 

+ Sabor.  

Considerando a periodicidade sugerida, sugere-se que ele possa realizar-se anualmente em cada 

um dos concelhos integrantes do Alto Tâmega, jogando-se com os produtos e as épocas mais 

caraterísticas de cada um deles.  

 

 

ENCONTRO ANUAL BUSINESS TO BUSINESS 
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OBJETIVO 

Programar e organizar um evento anual próprio, no Alto Tâmega, orientado para a promoção e 

comercialização da região junto da cadeia de valor. 

DESCRIÇÃO 

Paralelamente à participação e organização de algumas iniciativas de relações públicas (ver 

ponto 5.4), assume-se como igualmente importante a organização de um evento próprio 

orientado para a promoção e a comercialização do Alto Tâmega junto de empresas da cadeia de 

valor no setor do turismo. 

Previamente à realização, este evento requererá o convite a um conjunto alargado de empresas e 

agentes de turismo (e.g. agências de viagem, operadoras turísticas, operadoras de experiências, 

outros agentes privados, etc.).  

Sugere-se a realização de um evento de dois dias, desejavelmente num fim-de-semana, a ter 

lugar numa das infraestruturas hoteleiras existentes no território, que oferecem todas as 

condições logística à sua realização. Para o efeito deverá ser concebido um programa detalhado 

que envolva, por um lado, a vertente negocial e, por outro, a apresentação e experiência do 

território. 

No primeiro dia o evento iniciar-se-ia com uma apresentação do Alto Tâmega (seus ativos, 

atrativos, recursos, produtos e serviços) e da própria rede “+ Turismo + Sabor” enquanto 

entidade dinamizadora do seu conjunto. De seguida, haveria lugar a rodadas de negócios/mesas 

redondas entre a rede e as empresas convidadas, no sentido de fazer negócios, vender produtos 

e experiências, encontrar sinergias e/ou formar parcerias.  

Já no segundo dia, o programa envolveria a visita a alguns dos principais atrativos do território e a 

realização de atividades de animação turística e a degustação de produtos locais, permitindo a 

estes atores testemunhar a qualidade das infraestruturas, dos serviços e dos produtos existentes 

no território. 

Com vista ao aumento da repercussão externa deste evento, sugere-se que este se possa realizar 

em paralelo com as viagens de familiarização previstas de meios de comunicação social e seus 

representantes, jornalistas, fotógrafos, bloggers, opinion makers (ver ponto 5.4), que registariam o 

evento e o disseminariam junto dos seus públicos, comprovando o dinamismo do Alto Tâmega. 
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AGENDA DE EVENTOS E MICROEVENTOS DIFERENCIADORES 

 
 

OBJETIVO 

Estruturar a atual agenda de eventos com maior potencial de atratividade no território e criar uma 

agenda de atividades em contexto natural e rural, que contribua para o alargamento da oferta e 

para o aprofundamento da experiência turística no território. 

DESCRIÇÃO 

O Alto Tâmega representa um território rico em história e cultura e onde têm lugar um conjunto 

alargado de eventos com grande impacto no plano externo, distribuídos pelos seis municípios 

que o integram. Neste sentido importa, num primeiro momento, proceder à estruturação e 

organização dos eventos existentes, com o objetivo de articular uma agenda intermunicipal, com 

capacidade de combater a sazonalidade e promover uma visitação contínua no território ao longo 

do ano.  

Paralelamente, aproveitando as caraterísticas próprias do território e dos seus produtos agrícolas 

e artesanais, dever-se-á criar uma agenda de atividades descentralizadas, capaz de aproveitar as 

culturas e tradições exclusivas e diversificadas existentes no conjunto do território e proporcionar 

aos públicos-alvo, maioritariamente urbanos, experiências únicas e diferenciadoras.  

Este é um tipo de iniciativa que, além do potencial turístico que lhe está afeto pela autenticidade 

da experiência que proporciona ao turista, contribui para reforçar a autoestima das populações 

locais que são os garantes da preservação deste tipo de tradições associadas ao mundo rural, 

contribuindo assim para a sua preservação ativa. 

Desta forma, a agenda a articular deverá compreender um conjunto de microeventos a realizar-se 

com maior frequência e de acordo com a época do ano em que por norma têm lugar. Estes 

devem incidir especialmente sobre as tradições rurais e atividades do quotidiano das gentes 

locais. Entre estes poderão, entre outros, estar os seguintes estão: 
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: A apanha da azeitona; 

: A apanha da castanha; 

: A identificação e apanha de cogumelos; 

: As vindimas; 

: Magustos; 

: A Páscoa na aldeia; 

: A experiência de pastoreio; 

: Visitas à quinta; 

: Alimentação dos animais. 

Numa fase inicial propõe-se que seja a estrutura de gestão da rede, a entidade encarregue de 

articular este tipo de atividades, promovendo o envolvimento das populações e stakeholders 

locais relevantes, sendo, contundo, intenção que estas tenham um efeito demonstrador junto do 

setor privado pela sua dinâmica e rentabilidade, procurando-se, assim, que este venha a assumir 

esta iniciativa em benefício próprio. Para tal, num primeiro momento também, estes eventos e 

microeventos poderão ter lugar aquando da realização de outros de maior escala no território, 

explorando o seu potencial real.  

 

 

MARKETING DE GUERRILHA 

 

 

OBJETIVO 

Desenvolver ações de marketing de grande impacto, junto dos mercados-alvo, chamando a 

atenção para os ativos e atrativos diferenciadores existentes no Alto Tâmega.  
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DESCRIÇÃO 

Visando aumentar a notoriedade da rede e seus elementos constitutivos, bem como do Alto 

Tâmega como um todo, propõe-se a realização de ações de comunicação, promoção e 

publicidade em locais com maior potencial de emissão de visitantes: o chamado “marketing de 

guerrilha”.  

Este tipo de iniciativa quebra a rotina do dia-a-dia no local de realização, tendo grande 

capacidade de transmissão da mensagem e de gerar o boca-a-boca. Este evento requer um 

stand ou um qualquer elemento emblemático de grande impacto visual alusivo à região/marca 

instalado num local simbólico de um dos centros urbanos localizados entre os mercados 

prioritários identificados anteriormente, promovendo os elementos patrimoniais, a agenda cultural, 

os eventos e os produtos endógenos caraterísticos do Alto Tâmega. 

Tratando-se de um tipo de ação de que se desenvolve diretamente junto do mercado-alvo, ela 

compreende um elevado potencial de conversão em fluxos turísticos no território e/ou compra de 

produtos endógenos. Este é também um tipo de iniciativa marcante para os públicos visados, 

capaz de deixar neles uma memória duradoura e de os fazer repensar aspetos como as suas 

prioridades turísticas, os seus hábitos de consumo e a qualidade dos produtos que consomem. 
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5.6. Iniciativas estratégicas diferenciadoras 

Por fim, além de toda a panóplia de meios comunicacionais apresentados, existe também um 

conjunto de iniciativas transversais cuja implementação não só representaria um canal 

privilegiado para a venda dos produtos locais, como também se assumiria como uma ferramenta 

de marketing de excelência na promoção do Alto Tâmega.  

Entre as iniciativas transversais propostas estão: 

: Rede de Restaurantes - Alto Tâmega com Sabor; 

: Alto Tâmega – Sabores de Seleção; 

: Sabores do Alto Tâmega - Franchising. 

 

 

REDE DE RESTAURANTES - ALTO TÂMEGA COM SABOR 

  

OBJETIVO 

Criar uma rede de restaurantes aderentes no Alto Tâmega – a “Rede de Restaurantes Alto 

Tâmega com Sabor” – que se distinga por ter pelo menos um menu composto exclusivamente 

por produtos do território.  

DESCRIÇÃO 

O Alto Tâmega apresenta uma grande variedade de produtos endógenos de qualidade, cuja 

excelência não é ainda devidamente reconhecida no mercado, e dos quais retira o devido partido 

como forma de elevar a experiência dos turistas no território. 

Nesse sentido, com esta iniciativa pretende criar-se a “Rede de Restaurantes Alto Tâmega com 

Sabor”, à qual os restaurantes do território possam aderir, distinguindo-os como locais onde são 
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confecionados os produtos locais de referência. A ideia é a de que os restaurantes aderentes 

mantenham o seu nome comercial, constituindo-se a sua pertença à rede como certificado de 

qualidade e garantia da confeção das iguarias regionais. 

Os restaurantes da rede deverão ser facilmente identificados por visitantes e turistas, devendo, 

para o efeito, ser criada uma placa a colocar à porta desses estabelecimentos. À parte de outros 

critérios de qualidade que venham a ser adotados pela rede (i.e. os requisitos e condições 

deverão ser definidos e concretizados num manual de adesão), sugere-se, num primeiro 

momento, que os restaurantes aderentes tenham, pelo menos, um menu completo composto 

exclusivamente por produtos da região. 

EXEMPLO INSPIRADOR 

Restaurante de la Tierra 

 Tierra de Sabor

 

Restaurante de la Tierra é uma iniciativa da marca Tierra de Sabor 

que possibilita que restaurantes por toda a Espanha adiram e 

possam usar a submarca Restaurantes de la Tierra como 

elemento diferenciador. Mantendo a sua designação original, os 

restaurantes aderentes obedecem a um guia que estabelece 

critérios rigorosos, nomeadamente no que concerne à existência 

de menus exclusivamente compostos por produtos da marca 

Tierra de Sabor e ao emprego do modo de confeção que mais os 

valoriza. Atualmente são quinze os restaurantes que usam a 

submarca Restaurante de la Tierra em toda a Espanha. 

 

 

ALTO TÂMEGA – SABORES DE SELEÇÃO  
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OBJETIVO 

Desenvolver um espaço próprio no território do Alto Tâmega, onde os produtos locais de 

referência possam ser degustados e/ou comprados diretamente pelos visitantes e turistas que 

visitem o território.  

DESCRIÇÃO 

Sendo o Alto Tâmega um território rico em produtos endógenos de qualidade, verifica-se, no 

plano corrente, uma dificuldade significativa por parte de visitantes e turistas em encontrar, no 

território, locais onde possam degustar e/ou comprar produtos endógenos.  

Desta forma, esta iniciativa tem como propósito criar um conceito de espaço onde os produtos 

locais possam ser degustados e/ou comprados pelos visitantes. Trata-se de um espaço cujo 

conceito arquitetura e design deverá ser criado de raiz, utilizando e respeitando todas as diretrizes 

definidas para a marca. Avançam-se, desde já, dois conceitos indicativos para os espaços a 

criar: 

: Taste&Carry. De uma forma sumária este conceito permitiria aos turistas provar os 

produtos tradicionais do Alto Tâmega, confecionados na hora e utilizando as técnicas de 

cozinha que mais os favorecem. No mesmo local, os visitantes podem comprar os 

produtos que provaram e outros com o certificado de qualidade “+Turismo + Sabor”; 

: Loja. Nesta variante, prevê-se um conceito de espaço onde são comercializados os 

produtos do território com o selo de qualidade “+Turismo + Sabor”, bem como outros 

artigos complementares (e.g. merchandising, suportes informativos, etc.). Em articulação 

com a restauração da região, este seria um local para onde os turistas poderiam ser 

encaminhados para comprar os produtos que experienciaram nos restaurantes. 

Ambos os conceitos configuram um canal privilegiado para onde os empresários do setor 

agroalimentar da região podem escoar as suas produções, ao passo que se constituem como 

ferramentas de marketing suscetíveis de contribuir para a consolidação da imagem externa do 

território.  

EXEMPLO INSPIRADOR 

Tierra de Sabor 

 Club Selección

 

Tierra de Sabor – Club Selección é uma iniciativa da marca Tierra 

de Sabor que tem como objetivo criar canais diferenciados de 

venda dos produtos da marca. Usando imperativamente todos os 

requisitos da marca, os estabelecimentos Club Selección têm 

duas variantes: “Gastrobar” e “Tienda”. Os primeiros são locais 

de venda e degustação de produtos Tierra de Sabor, ao passo 



Apoio à implementação de atividades selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor” 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

92 

que nos segundos apenas se vendem os produtos da marca. É 

possível encontrar estabelecimentos deste tipo em Palencia e 

Segóvia. 

 

 

SABORES DO ALTO TÂMEGA - FRANCHISING  

  

OBJETIVO 

Desenvolver um modelo de negócio em franchising, a implementar fisicamente em alguns dos 

mercados-alvo preferenciais, onde possam ser degustados e comprados os produtos endógenos 

caraterísticos do Alto Tâmega.  

DESCRIÇÃO 

Um modelo possivelmente variante ou até complementar dos apresentados neste ponto - 

nomeadamente da “Rede de Restaurantes – Alto Tâmega com Sabor” e do “Alto Tâmega – Sabor 

de Seleção” (considerando, neste último, a variante Taste&Carry) – seria a adoção de um 

franchising destes espaços de restauração e venda de produtos. 

Em rigor, a opção por um modelo destas caraterísticas é visto como uma “exportação” de um 

dos modelos suprarreferidos, envolvendo a criação de um rede de restaurantes/espaços de 

seleção do Alto Tâmega em alguns dos mercados-alvo considerados prioritários. Tendo em conta 

a proveniência maioritária dos turistas atuais no território, propõe-se, numa primeira análise, que 

estes estabelecimentos se venham a localizar nos principais polos urbanos do litoral norte e 

centro, com Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Guimarães à cabeça. 

A criação de um primeiro protótipo de um espaço destas caraterísticas deverá ser assegurado 

pela estrutura da rede. Do ponto de vista arquitetónico, propõe-se a conceção de um conceito 

estandardizado, onde pontuem os elementos singulares da região, num espaço confortável e que 
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faça alusão ao caráter rústico e artesanal do que são os produtos e os pratos do Alto Tâmega. 

Além de configurar um canal de excelência para o escoamento dos produtos locais do Alto 

Tâmega, este espaço constituir-se-á como ferramenta de marketing e promoção externa 

privilegiada, uma vez que se desenvolve diretamente junto de alguns dos públicos-alvo 

prioritários que poderão experienciar e comprar alguns dos produtos de referência do território. 

Neste sentido, trata-se de um investimento que apresenta um elevado potencial de retorno em 

termos da visitação turística no território.  

Pese embora um eventual protótipo venha a ser assegurado pela estrutura da rede, a intenção é 

que tenha um efeito demonstrador junto do setor privado, levando a que empreendedores e 

empresários apostem na marca e nos produtos de qualidade do Alto Tâmega como negócio 

capaz de se distinguir e suceder no mercado. Nesse sentido, procurando assegurar a promoção 

da marca e a venda exclusiva de produtos e/ou confeção de menus com base em produtos 

locais, dever-se-ão elaborar manuais gestão e uso da marca, bem como modelos contratuais 

apropriados.  

EXEMPLO INSPIRADOR 

Tierra de Bellotas 

 Rede de Restaurantes

 

A Rede de Restaurantes Tierra de Sabor distingue-se pelo seu 

modelo de negócio em franchising, dotado de uma imagem 

uniformizada, onde se podem degustar produtos autênticos e de 

qualidade, provenientes do montado da Extremadura. Podendo 

localizar-se dentro ou fora da região, o modelo representa um 

importante elemento de promoção externa da marca. Depois do 

lançamento do primeiro restaurante, no final de 2013, em Mérida, 

a rede dispõe já de um número alargado de restaurantes por toda 

a Espanha, incluindo em Madrid. 
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ESTRUTURA DE GESTÃO 

6. 
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6. ESTRUTURA DE GESTÃO 

O sucesso da estratégia delineada e consequente operacionalização do mix comunicacional 

proposto passará pela definição e concretização de uma estrutura de gestão, capaz de 

monitorizar e acompanhar de forma contínua o seu processo de implementação. Sugere-se que 

esta estrutura tenha a seguinte composição: 

 

6.1. Comissão Executiva 

A Comissão Executiva deverá concentrar competências relativas à direção estratégica do Plano 

de Marketing e Comunicação aqui apresentado. Pelo seu papel no projeto “+Turismo + Sabor – 

Alto Tâmega com Sabor”, pela sua dinâmica e pelo conhecimento que possui do tecido 

empresarial afeto aos setores do turismo e agroalimentar, sugere-se que a ACISAT possa assumir 

este papel.  

Nesta medida, entre as suas funções poderão figurar: 

: Assumir a direção estratégica da implementação do Plano de Marketing e Comunicação; 

: Definir e executar o plano de atividades; 

: Identificar e divulgar novas oportunidades de negócio através da atração de investidores 

e empreendedores que identifiquem nas amenidades locais oportunidades de criação de 

riqueza; 

: Identificar e incentivar novas oportunidades colaborativas entre os membros da rede, e 

entre a rede e parceiros externos; 

: Apoiar no reforço da qualidade da oferta através de uma melhor organização e 

capacitação dos operadores na área do turismo e agroalimentar no território; 

: Promover a atuação sobre elementos diferenciadores que possam maximizar a 

experiência turística e assumir o papel de âncora; 

: Garantir a existência e a manutenção dos elementos de informação turística, 

designadamente ao nível da presença digital, de materiais impressos, publicitários, entre 

outros; 

: Conceber, programar e operacionalizar a realização de eventos próprios e a participação 

em feiras e eventos externos;  
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: Definir e promover pacotes turísticos que promovam a visitação no território, 

necessariamente dirigidos aos segmentos turísticos e públicos-alvo definidos neste 

plano;  

: Promover programas de formação para os funcionários e para as empresas do sector 

turístico.  

 

6.2. Comissão de Acompanhamento e Controlo de Qualidade 

A Comissão de Acompanhamento e Controlo de Qualidade será a entidade responsável pelo 

acompanhamento estratégico do Plano de Marketing e Comunicação. Este órgão deverá atuar 

sob a coordenação da Comissão Executiva, devendo ser constituída por representantes das 

entidades que constituam a rede.  

Este órgão deverá reunir-se semestralmente com a Comissão Executiva, sendo suas 

competências fundamentais: 

: Monitorizar e acompanhar o cumprimento das metas e indicadores propostos (ponto 

3.4); 

: Analisar novos pedidos de adesão à rede; 

: Avaliar propostas de conteúdos para integrar a oferta; 

: Proceder ao controlo de qualidade dos membros atuais e candidatos à rede, dentro de 

critérios que venham a ser definidos; 

: Avaliar a evolução da competitividade turística no território e sugerir novos caminhos e 

orientações estratégias. 

: Sugerir novos caminhos e orientações estratégicas. 

  

6.3. Fatores críticos de sucesso 

: A existência de uma equipa empenhada, competente e capaz de envolver e mobilizar 

representantes de forças vivas do território; 

: A liderança e dinâmica imprimidas pelo órgão executivo, suportada pela proatividade dos 

elementos integrantes da rede e ancorada no estabelecimento de parcerias estratégicas 

internas e externas, com instituições públicas e privadas; 
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: A mobilização dos atores locais com vista à plena implementação do Plano de Marketing 

e Comunicação, mantendo-os envolvidos, constantemente entusiasmados e com 

vontade de participar ativamente na sua concretização; 

: A tradução do Plano de Marketing e Comunicação num programa de atividades da rede, 

envolvendo os membros em ações colaborativas no terreno;  

: A implementação de rotinas de controlo, monitorização e evolução, com atualizações 

periódicas de progresso. 
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