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Ú
Este documento identifica casos de estudo 

internacionais com foco na cooperação e 

inovação nas áreas do turismo e dos produtos 

agroalimentares (incluindo a cooperação 

intersectorial), que podem constituir referências 

para o Alto Tâmega e para a Rede Colaborativa 

“+Turismo +Sabor”.

Este exercício incidiu na identificação de 

modelos que obtiveram sucesso na sua 

implementação, em sectores e regiões com 

paralelismos com os sectores-chave 

considerados no projeto.
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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 desses setores, 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, contribuir 

para a afirmação do Alto Tâmega e para a dinamização da economia regional. Deste modo, é possível 

evidenciar os seguintes objetivos específicos:

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

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.
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Neste enquadramento, e por forma a contribuir para a consecução dos objetivos definidos, considerou-se 

relevante identificar, analisar e disseminar na região realidades internacionais que se possam constituir 

como referência para o Alto Tâmega em matéria de cooperação, inovação e de internacionalização, nos 

setores do Turismo e do Agroalimentar.

Previamente, contudo, à identificação e caraterização destes casos de sucesso internacionais, proceder-se-

á a uma contextualização da relevância do projeto de acordo com as grandes tendência internacionais de 

consumo, quer no que concerne à compra de produtos/aquisição de serviços, quer à opção por 

determinados destinos e/ou segmentos turísticos. Da mesma forma, explicar-se-á como essas tendências 

de consumo e o próprio processo de globalização representam uma oportunidade a aproveitar, 

particularmente para os territórios de baixa densidade, no seio dos quais se inclui o Alto Tâmega. 

Neste sentido, em termos de organização, para além da presente introdução, o presente documento, 

encontra-se dividido nos seguintes capítulos: 

Enquadramento. Neste capítulo é realizada uma análise que explicita em que medida as grandes 

tendências de mercado e de consumo do século XXI devem ser encaradas por territórios como o Alto 

Tâmega enquanto janelas de oportunidade que permitam contrariar aspetos como o esvaziamento 

demográfico, institucional e empresarial, por via da aposta nas suas características distintivas, fundadas 

na sua identidade e recursos endógenos inimitáveis.

Estudos de caso. Neste capítulo são identificados e caraterizados de forma aprofundada 10 casos de 

boas práticas internacionais, focados em entidades, redes, iniciativas, ou projetos de cariz colaborativo 

nos setores do turismo, agroalimentar ou ambos, os quais se consideraram como potencialmente 

inspiradores para as empresas e entidades do Alto Tâmega.

Síntese conclusiva. Neste capítulo são efetuadas algumas considerações finais, em linha com as 

vertentes de análise consideradas para a caraterização dos estudos de caso: parcerias e cooperação, 

inovação e internacionalização e promoção externa.

Ú

Ú

Ú
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2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

A região do Alto Tâmega, constituída pelos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, 
2Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, abrange uma área de aproximadamente 2 922 km  e registava em 2015, 

segundo 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 constitui uma das vinte e três Comunidades Intermunicipais (CIM) nacionais, fazendo fronteira 

com outras quatro CIM – 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 Ourense.

Enquanto território de baixa densidade (TBD), o Alto Tâmega caracteriza-se por uma densidade demográfica 

e económica reduzida, associada a constrangimentos relacionados com a espessura da malha institucional 

e com a capacidade de aproveitamento do potencial endógeno de desenvolvimento territorial. No entanto, 

estas características distintivas, fundadas na sua identidade e recursos endógenos inimitáveis, devem ser 

encaradas por estes territórios como janelas de oportunidade que permitam contrariar as tendências de 

esvaziamento demográfico, institucional e empresarial. 

A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega (EIDT Alto Tâmega) define um conjunto 

de oito elementos-chave que se traduzem em desafios e oportunidades para o desenvolvimento deste 

território no período 2014-2020. Entre eles, encontra-se a agricultura, a pecuária, a agroindústria e o turismo.

O setor agroalimentar desempenha um papel preponderante na dinamização económica deste território, 

potenciado através da estreita articulação com outros setores, entre os quais o turismo, a educação e o 

artesanato, estando na base do desenvolvimento de marcas regionais de promoção identitária dos territórios.

O papel da gastronomia no desenvolvimento dos territórios assume, cada vez mais, uma relevância 

semelhante ao património social e cultural, influenciando outros sistemas de produção como a agricultura, 

resíduos, água, transportes e justiça social. 
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1No documento "Food and gastronomy as elements of regional innovation strategies" , de 2016, a Comissão 

Europeia salienta a importância de que se reveste o mapeamento das capacidades regionais e a 

diversificação da identidade cultural associada à produção agroalimentar. Por outro lado, e tendo em conta 

os princípios da especialização inteligente, a aposta na inovação e na I&D ao longo da cadeia de valor 

revelam-se essenciais para os stakeholders regionais que cada vez mais centram a sua intervenção em 

novos produtos e serviços e novas oportunidades de negócio.

O turismo nos territórios de baixa densidade, por seu turno, tem vindo a ser estruturado com base em 

recursos endógenos diferenciadores (património material e imaterial), proporcionando aos visitantes a 

fruição de um conjunto de experiências e atividades associadas à cultura e tradição locais. Importa ainda 

salientar a importância, para o desenvolvimento deste tipo de territórios, do estabelecimento de uma estreita 

articulação entre os processos de desenvolvimento do turismo, os recursos endógenos e os mecanismos de 

colaboração entre os diferentes agentes de base local.

A articulação entre o setor agroalimentar e o turismo tem vindo a ser reconhecida em diferentes estudos, 

nomeadamente pela Organização Mundial do Turismo (OMT), que reforça a importância da gastronomia 

como património cultural imaterial no reconhecimento internacional dos destinos, assim como a sua 

identidade única e exclusiva. Este facto é corroborado pelo reconhecimento de tradições e culturas 

relacionadas com os produtos alimentares (por exemplo, a Dieta Mediterrânica) como património cultural 

imaterial da UNESCO.

Os pontos seguintes sistematizam o conjunto de tendências e oportunidades que se perspetivam para os 

setores agroalimentar e do turismo na região do Alto Tâmega, enquanto território de baixa densidade.

1 Cavicchi, A. and K., Ciampi Stancova, (2016); Food and gastronomy as elements of regional innovation strategies. European Commission, Joint Research Centre, 
Institute for Prospective Technological Studies, Spain. EUR 27757 EN; doi:10.2791/284013  
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2.1. Grandes tendências de mercado no século XXI

Num mundo globalizado, em que se verifica um crescimento gradual da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, a análise das tendências internacionais do consumo e da procura é cada vez 

mais relevante para o desenvolvimento das regiões e, particularmente, para os territórios de baixa 

densidade, devendo ser tida em consideração no planeamento das estratégias de promoção e marketing 

territorial.

São múltiplas as tendências com impacto nos setores agroalimentar e do turismo, sendo no entanto de 

destacar as que se enquadram nas seguintes categorias: Comportamentais, Demográficas e 

Tecnológicas.

Comportamentais Demográficas Tecnológicas
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2.1.1  Alterações Comportamentais

O comportamento dos indivíduos tem vindo a alterar-se nomeadamente a nível dos hábitos de consumo e do 

modo de vida. Assinalam-se de seguida algumas tendências de consumo do século XXI com maior 

relevância para os territórios de baixa densidade, dadas as suas características distintivas:

Incremento de sentimentos de desprendimento do modo de vida urbano e procura de segurança no 

passado, que se traduzem numa vontade de regresso às origens, aos valores tradicionais e espirituais e 

ao modo de vida rural.

Crescente preocupação com o ambiente e aposta em novas soluções sustentáveis que apoiam a 

preservação do habitat e das espécies.

Aumento da esperança média de vida da população, o que leva a uma procura crescente de novas 

experiências e de novos modos de vida por parte da população sénior.

Valorização de hábitos de infância e juventude e procura do conforto familiar e necessidade de ligação às 

raízes.

Procura de novas experiências relacionadas com a descoberta de novos ambientes e sensações fortes.

Redescoberta da consciência social e ética de consumo.

Crescimento da procura de um estilo de vida ativo e saudável.

Em resultado das tendências de consumo acima identificadas, constata-se a existência de um incremento de 

novas preocupações quotidianas. 

Por um lado, a tomada de consciência da integração do indivíduo num ecossistema global levou à 

emergência de sistemas de comércio justo, produção e venda de artigos mais sustentáveis e com menor 

consumo energético e aposta na utilização sustentável dos recursos naturais e respetiva reutilização 

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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(economia circular). Consequentemente, a procura de produtos mais saudáveis, com maior qualidade e 

com menor impacto ambiental tem originado um aumento da procura de produtos endógenos e de 

agricultura biológica.

Por outro lado, as questões éticas associadas ao consumo assumem um papel cada vez mais relevante, em 

que aspetos como as certificações e iniciativas de sensibilização e educação subordinadas às temáticas do 

ambiente e sustentabilidade se constituem como ferramentas a que os territórios recorrem na promoção e 

marketing dos seus produtos. As questões éticas estão igualmente associadas à promoção da 

sustentabilidade das produções agroalimentares, privilegiando-se cada vez mais a utilização de técnicas de 

produção menos intensivas e com recurso a práticas inovadoras. 

Verifica-se, igualmente, uma afirmação da identidade do indivíduo que procura produtos diferenciados e que 

respondam às suas expectativas. É com base nesta tendência que têm surgido novos produtos turísticos 

que permitem potenciar a fruição de vivências hedonistas e manifestações culturais com ligação aos locais 

de origem.

Por fim, constata-se o crescimento do número de pessoas com consciência da necessidade de manter um 

estilo de vida saudável e ativo, que se tem vindo a traduzir no aparecimento de novos alimentos saudáveis e 

funcionais que surgem para dar resposta às necessidades específicas de grupos diversificados, 

nomeadamente os desportistas (alimentos fonte de proteínas diversas, com baixos níveis de açúcar, etc.).

2.1.2  Alterações Demográficas

As alterações demográficas como o baixo índice de fecundidade, o aumento da esperança média de vida e o 

elevado índice de envelhecimento, têm vindo a transformar o perfil etário da população e a afirmar-se como 

desafios sociais complexos que carecem de uma abordagem multidisciplinar. Estas tendências têm vindo a 

moldar o mercado e a originar novos desafios e oportunidades económicas. 

No que se refere ao turismo, o envelhecimento da população tem originado o aparecimento de novas 

atividades adequadas aos interesses dos idosos e às suas condições físicas (e.g. turismo de natureza, 

turismo termal, turismo de saúde e bem-estar, entre outros). 
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As mudanças operadas na composição das famílias, como o aumento do número de solteiros, de famílias 

monoparentais e de agregados familiares alargados, constituem um enorme desafio para os destinos 

turísticos, a nível de diversificação da oferta e da integração nas suas experiências, de atividades de turismo 

ativo e serviços complementares de suporte familiar para crianças e idosos. 

No caso do setor agroalimentar, é fundamental a aposta em produções biológicas e sustentáveis, com 

garantia de qualidade e rastreabilidade, dando assim resposta às necessidades nutricionais de diferentes 

camadas da população, nomeadamente os seniores. Por um lado, uma das principais tendências relaciona-

se com o surgimento de alimentos enriquecidos e funcionais, que permitem manter o equilíbrio físico e 

mental das populações mais idosas. Por outro lado, constata-se uma procura cada vez maior, por parte de 

alguns segmentos da população, de produtos de qualidade certificada, nomeadamente os produtos com 

Denominação de Origem Protegida (DOP) e com Indicação Geográfica Protegida (IGP), que são vistos como 

produtos de excelência e que permitem aliar tradição e inovação.

2.1.3  Alterações Tecnológicas

A emergência da economia digital e das tecnologias de informação e comunicação (TIC) trouxe profundas 

alterações aos mais diversos setores de atividade económica nos últimos anos. 

Os rápidos avanços tecnológicos têm permitido criar novos dispositivos e aplicações, ao passo que o 

crescimento da tecnologia de consumo e a queda dos custos associados às comunicações resultaram num 

aumento exponencial das informações disponíveis a nível global. 

Uma das tendências tecnológicas mais evidente é a crescente importância da Internet como plataforma de 

comunicação, informação e comercialização que, associada ao aparecimento de sistemas de reservas e de 

pagamento, veio alterar o paradigma do turismo, em que o turista passou a desempenhar um papel central 

na escolha do destino e do tipo de atividades de que irá usufruir.

Uma outra tendência relevante passa pelo crescente aumento das vendas diretas através da Internet, ou 

seja, os clientes podem optar pela compra direta a companhias aéreas, estabelecimentos hoteleiros entre 
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outros serviços turísticos, sem a necessidade de o fazer através de intermediários (agências de viagens ou 

operadores turísticos). Complementarmente, as novas tecnologias estão também a acompanhar as 

crescentes preocupações ambientais, verificando-se um desenvolvimento de aparelhos e dispositivos de 

baixo consumo energético.

Por outro lado, a densificação das redes sociais virtuais associada à democratização do acesso à cultura, 

assente na partilha/acesso a conteúdos online, tem originado um conhecimento acrescido dos destinos. A 

diversidade de experiências tecnológicas oferecidas ao utilizador apresenta um carácter cada vez mais 

social. Plataformas como o Facebook, Twitter e o Instagram têm como objetivo principal oferecer um espaço 

de encontro e de partilha de interesses num contexto desmaterializado, sendo simultaneamente um canal 

privilegiado de publicidade e promoção de marcas que lhes estão associadas.

No setor agroalimentar, o desenvolvimento tecnológico detém igualmente um papel fundamental. Entre as 

diferentes tendências tecnológicas, têm vindo a ganhar especial destaque os potenciais usos e aplicações 

da microencapsulação e da nanoencapsulação, que permitem inovar no desenvolvimento de novos 

alimentos funcionais, melhoria do sabor e consistência dos produtos e aposta numa nova geração de 

embalagens com propriedades microbianas melhoradas e capacidade de rastreabilidade em transporte e 

armazenagem.
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2.2. Desafios e oportunidades para os 

               Territórios de Baixa Densidade

O processo de globalização tem originado alterações significativas na forma como os territórios e as 

organizações encaram os processos de planeamento, promoção e desenvolvimento, levando-os a apostar 

cada vez mais nos seus ativos únicos e diferenciadores e em novos nichos de mercado fundados na 

valorização de tradições, culturas, valores, hábitos locais/regionais. 

Estes processos revelam-se de particular relevância nos territórios de baixa densidade que, de forma 

complementar, têm vindo a melhorar a sua criatividade e flexibilidade como forma de se tornarem mais 

competitivos no mercado global.

Estes desafios têm resultado na estruturação de produtos turísticos adaptados às exigências dos 

consumidores, fundados na valorização dos recursos locais e que permitiram a densificação das 

comunidades locais e a sua complementaridade com os territórios adjacentes, nomeadamente 

transfronteiriços. 

Considerando que a oferta turística dos territórios de baixa densidade se funda na existência de 

particularidades endógenas não reproduzíveis noutros contextos, uma das apostas do Alto Tâmega poderá 

passar pelo desenvolvimento integrado da sua oferta turística, articulando os diferentes atores presentes no 

terreno e reforçando aspetos essenciais como a melhoria das capacidades técnicas dos recursos humanos 

e o reforço dos mecanismos ligados à geração de inovação. 

Outro desafio prende-se com uma visão integradora da oferta turística, fornecendo uma dimensão 

sequencial à experiência turística com recurso a elementos de atratividade e diferenciação. Aqui assume 

particular relevo a ligação com o setor agroalimentar, nomeadamente através da valorização da gastronomia 

tradicional e dos produtos alimentares com denominação de origem, que se constituem como garantia da 

origem no território a que estão associados.
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A Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal , construída para o horizonte temporal 2015-

2020, define para esta região um conjunto de produtos estratégicos, dos quais se salienta, os que 

apresentam maior relevância nos contextos de baixa densidade: 

Turismo de Saúde e Bem-estar;

Turismo de Natureza;

Touring Cultural e Paisagístico;

Gastronomia e Vinhos.

" "

Ú

Ú

Ú

Ú
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Abaixo faz-se uma breve descrição destes segmentos turísticos, destacando-se os subprodutos que 

abrangem e os públicos-alvo preferenciais:

2.2.1  Turismo de Saúde e Bem-Estar

O Turismo de Saúde e Bem-Estar inclui um conjunto diversificado de atividades e produtos, de entre os 

quais se realça os que se destinam a proporcionar bem-estar, prevenção e recuperação física e psíquica do 

turista. No contexto do presente trabalho ganham particular relevo as atividades que se desenvolvem em 

territórios de baixa densidade e que procuram uma relação direta com o ambiente, a natureza e as 

condições climatéricas dos locais e, consequentemente, proporcionam o incremento da atratividade 

destes locais. O Turismo de Saúde e Bem-Estar integra os seguintes subprodutos:

Turismo de saúde: consiste na realização de um tratamento específico para a cura de uma doença.

Descanso/relaxamento: baseia-se na procura do equilíbrio e da harmonia mental, emocional, física 

e espiritual.

Tratamentos específicos: funda-se na procura do bem-estar físico e psíquico através de um 

tratamento específico.

O desenvolvimento do Turismo de Saúde e Bem-Estar funda-se na existência de uma oferta de serviços 

especializados (instalações e equipamentos) que, em complementaridade com a presença de marcas de 

prestígio nacional e internacional, a qualidade técnica de serviços e/ou tratamentos e a singularidade e 

carácter distintivo da oferta, podem constituir-se como vantagens competitivas para estes territórios. Tendo 

em consideração as características ímpares do Alto Tâmega no que respeita a este produto turístico, 

nomeadamente a longa tradição de exploração das águas termais, o Turismo de Saúde e Bem-Estar poderá 

ser um dos elementos chave da estratégia de desenvolvimento regional nos próximos anos. 

Ú

Ú

Ú
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Os segmentos de mercado a ter em consideração neste produto turístico estratégico, até 2020, são:

Solteiros, casais jovens/recém-casados (25 e 35 anos).

Famílias com filhos menores (entre 25 e 45 anos).

Empty nesters (entre 45 e 60 anos).

Seniores e/ou reformados (acima dos 60 anos).

Mulheres adultas/grupo de amigas (entre 45 e 60 anos).

Os principais mercados internacionais para promoção do destino incluem 

Espanha, França, Brasil, Alemanha, Reino Unido, Itália, Países Baixos, EUA, 

Bélgica e Suíça.

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

2.2.2  Turismo de Natureza

O Turismo de Natureza surge da necessidade de dar resposta às 

preocupações ambientais das populações e à crescente necessidade de 

contacto com a natureza e com diferentes culturas e sociedades.

 Atendendo ao impacto que a atividade turística poderá ter no território, como 

a perda do património cultural e a degradação ecológica, este tipo de 

preocupação motivou as pessoas a procurar destinos turísticos onde as 

características naturais e culturais se mantêm relativamente intactas e 

estimula a aplicação de boas práticas ambientais durante a estadia no 

território. Esta tendência tem levado a um crescimento exponencial do turismo 

sustentável, nas suas mais diversas variantes, como o Turismo de Natureza, o 

Ecoturismo ou o Turismo Cultural. 
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Podem considerar-se dois grandes mercados no que respeita ao Turismo de Natureza:

Turismo contemplativo: as experiências baseiam-se na prática de atividades ao ar livre de baixa 

intensidade física (passeios, percursos pedestres, observação da fauna e flora); 

Turismo ativo/aventura: baseado em experiências que se relacionam com a prática de desportos na 

natureza (rafting, kayaking, hiking, climbing, etc.) e/ou outras atividades que requerem um elevado 

grau de concentração ou de conhecimento (por exemplo birdwatching).

Os fatores básicos com que um território deve contar para o desenvolvimento competitivo do turismo de 

natureza passam por uma elevada diversidade de recursos naturais, pela existência e/ou proximidade de 

espaços naturais protegidos (parques nacionais, reservas naturais, etc.), boas acessibilidades e correta 

conservação dos espaços envolventes. 

Os fatores chave de sucesso incluem o elevado grau de organização e preparação dos locais para usufruto 

turístico, a excelente conservação dos espaços naturais e compatibilidade com a prática turística, assim 

como uma oferta variada e diversificada de atividades, tais como rotas e circuitos que permitam o usufruto 

mais próximo de outros elementos naturais e culturais.

Enquadradas no contexto onde o contacto com a natureza é cada vez mais valorizado, apresentam-se duas 

tendências do turismo de natureza que apresentam particular relevo nos territórios de baixa densidade: 

backpack tourism e experiential tourism.

O backpack tourism, ou "turismo de mochila", tem vindo a registar um impacto cada vez mais significativo nas 

quotas do mercado turístico. O backpacker corresponde ao turista que viaja na expectativa de experienciar e 

tirar partido da novidade da mudança de ambiente, num período de tempo relativamente longo e num tipo de 

viagem não recorrente. O experiential tourism ou "turismo de experiência" é uma forma de turismo que 

envolve as pessoas pela autenticidade da experiência que providencia e onde os elementos distintivos são a 

natureza, a história e a cultura do local. Mais do que o mero contacto com o património natural cultural ou 

histórico, este turista procura a "aprendizagem pela experiência". Por este motivo, ele é também um indivíduo 

respeitador do ambiente e da biodiversidade, deixando intocável o espaço que visita. 

Ú

Ú
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Para este produto, foram definidos os seguintes segmentos de mercado até 2020:

Os principais mercados internacionais a ter em consideração na promoção do Turismo de Natureza incluem 

Espanha, França, Brasil, Alemanha, Reino Unido, Itália, Países Baixos, EUA, Bélgica e Suíça.

Casais jovens/recém-casados (entre 25 e 35 anos)

Famílias com filhos menores (entre 25 e 45 anos)

Seniores e/ou reformados 

(idade acima dos 60 anos)

Jovens (entre 20 e 35 anos)

Profissionais liberais (entre 25 e 50 anos)

Praticantes e adeptos de desportos, 

aventura e atividades específicas

Turismo contemplativo Turismo ativo/aventura

2.2.3  Touring Cultural e Paisagístico

O setor de Touring Cultural e Paisagístico apresenta como principal objetivo a criação de percursos em 

tours, rotas ou circuitos de diferente duração e extensão (em viagens independentes ou organizadas), que 

permitam ao turista descobrir, conhecer e explorar os diferentes atrativos da região.

Este produto segmenta-se, segundo o Turismo de Portugal, em dois subprodutos essenciais:

Touring genérico: tours, rotas ou circuitos de conteúdo abrangente e diverso;

Touring temático: tours, rotas ou circuitos focalizados num determinado tema (ex. rota de castelos 

medievais).

No setor das viagens de Touring Cultural e Paisagístico, o destino deve dispor a priori de um conjunto 

abrangente de atrações turísticas (cidades, aldeias, paisagens, monumentos, arquitetura, gastronomia, 

etc.) e complementarmente promover um conjunto alargado de ações de promoção eficazes que consigam 

atrair visitantes aos locais.

Ú

Ú
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A criação de vantagens competitivas neste domínio baseia-se na capacidade do território incrementar o valor 

dos seus recursos de base e assegurar a singularidade e autenticidade das experiências oferecidas. Neste 
2sentido, os fatores chave para competir com êxito no setor das viagens de touring , são os seguintes:

Oferta abrangente de rotas e circuitos de 

conteúdo geral e temático.

Boas vias de comunicação principais e 

secundárias.

Ampla rede de áreas de descanso e serviços 

básicos como estações de serviço, oficinas, 

assistência na estrada, etc.

Existência de sistemas de sinalização dos 

recursos e atrações turísticas.

Adequação dos horários de abertura e 

encerramento das atrações turísticas às 

necessidades dos visitantes.

Disponibilidade de informação completa ao 

turista, em diversos idiomas, sobre as rotas e 

circuitos existentes e outros serviços 

complementares.

Uma oferta de alojamento ampla, variada e de 

qualidade.

Ampla oferta de restaurantes.

Padrões de qualidade homogéneos em todos 

os serviços.

No que diz respeito às viagens de Touring 

organizadas e real izadas em grupo,  a  

disponibilidade de meios de transporte (autocarros) 

modernos e seguros, agências de viagem de 

elevado profissionalismo e, sobretudo, guias 

profissionais com grande conhecimento do destino 

e domínio de idiomas são requisitos chave.

Os principais segmentos de mercado a ter em 

consideração na promoção e desenvolvimento do 

Touring Cultural e Paisagístico são:

Empty nesters (os filhos já têm vida financeira 

independente) e seniores (entre os 45 e 60 

anos ou superior a 60 anos);

Segmento jovem em crescimento movido 

pelos city breaks e rotas de baixo custo (entre 

os 20 e 29 anos).

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

2 Turismo de Portugal, IP (2006), Touring Cultural e Paisagístico, Lisboa   
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2.2.4  Gastronomia e Vinhos

O produto Gastronomia e Vinhos permite ao visitante usufruir de produtos típicos e aprofundar o 

conhecimento sobre o património enológico e gastronómico de um território, através de atividades como a 

degustação de produtos típicos do local, a aprendizagem dos processos de produção e as visitas a atrações 

turísticas locais.

Os subprodutos definidos para o Turismo de Gastronomia e Vinhos incluem:

Viagens de descobrimento: visitas que permitem um maior conhecimento dos recursos de vinhos 

e gastronomia de um determinado local.

Viagens de aprofundamento: visitas cujo principal objetivo consiste em aprofundar o 

conhecimento sobre um tipo de produto específico (por exemplo, queijos, trufas, cogumelos, etc.)

Viagens de aprendizagem: visitas cujo objetivo essencial consiste em realizar cursos de 

degustação e/ou de preparação de produtos típicos.

O Turismo de Gastronomia e Vinhos está intrinsecamente associado a viagens de lazer e relaxamento. Para 

que um território consiga afirmar-se no mercado como destino de Gastronomia e Vinhos deverá apostar no 
3desenvolvimento de requisitos chave , nomeadamente:

Abundância e variedade de vinhos e gastronomia regionais.

Diversidade de agentes económicos que integram as rotas de vinho e gastronomia, 

nomeadamente: adegas, restaurantes, lojas especializadas em produtos típicos, museus, centros 

interpretativos.

3 Turismo de Portugal, IP (2006), Gastronomia e Vinhos, Lisboa.    

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Unidades produtivas organizadas e adaptadas para a visitação turística.

Existência de restaurantes com oferta de gastronomia local e regional.

Boas acessibilidades.

Sinalética que permita o acesso facilitado às unidades que fazem parte integrante das rotas de 

vinhos e gastronomia.

Oferta diversificada de alojamento, com especial incidência nas unidades ligadas ao Turismo em 

Espaço Rural.

Recursos humanos especializados na área (conhecedores dos processos de produção e 

engarrafamento do vinho, peritos em castas locais e degustação e prova de vinhos e produtos 

locais, chefes especializados em gastronomia regional, entre outros).

Neste setor, assume particular relevância a ligação com a identidade local e com as especificidades 

regionais. De igual modo, as tendências de consumo têm vindo a originar um crescimento das populações 

que adotam estilos de vida mais saudáveis, que se refletem nas escolhas dos seus destinos de férias.

Neste contexto, os territórios devem ter em consideração, para além do património edificado, a promoção 

do património imaterial associado à Gastronomia e Vinhos. Um dos elementos mais emblemáticos passa 

pela Dieta Mediterrânica, que foi reconhecida em Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, Grécia, Chipre e 

Croácia como Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.

A Dieta Mediterrânica é um dos padrões alimentares mais saudáveis e mais sustentáveis do mundo, 

envolvendo um conjunto de saberes-fazer, conhecimentos, rituais, símbolos e tradições de partilha em 

torno dos alimentos. A socialização à mesa constitui elemento central desta identidade cultural das 

comunidades ao longo da bacia do Mediterrâneo, sendo um momento de comunicação, afirmação e 

renovação da identidade da família, do grupo e da comunidade. 

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Os valores associados à Dieta Mediterrânica são a hospitalidade, vizinhança, diálogo intercultural e 

criatividade, desempenhando um papel vital em espaços culturais, festivais e celebrações, reunindo 

pessoas de todas as idades, condições e classes sociais. Deste modo, constitui-se como uma oportunidade 

para os territórios a aposta em experiências que promovam os princípios desta dieta, nas suas diversas 

vertentes (gastronomia, sentido de pertença à comunidade, fruição de experiências e celebrações 

tradicionais, etc.).

Os principais segmentos de mercado a abranger, no caso da Gastronomia e Vinhos são os casais e grupos 

reduzidos (entre os 35 e 60 anos), maioritariamente do sexo masculino, com elevado poder de compra/nível 

sociocultural, localizados preferencialmente em países como Espanha, França, Brasil, Alemanha, Reino 

Unido, Itália, Países Baixos, EUA, Bélgica e Suíça.

Enquadrando-se num quadro competitivo global, o Alto Tâmega dispõe de ativos patrimoniais,de recursos 

e produtos endógenos autênticos e diferenciadores, capazes de funcionar como pilares estruturantes no 

processo de inversão das tendências de despovoamento e empobrecimento. Valorizando o património e os 

recursos endógenos diferenciadores existentes, o projeto "+ Turismo + Sabor: Alto Tâmega com Sabor", 

procura dotar a região de ferramentas passíveis de proporcionar a visitantes e turistas a fruição de um 

conjunto de experiências associadas à natureza, cultura e tradição e gastronomia locais. Neste particular 

assume-se como fulcral a criação de uma rede colaborativa capaz de materializar no terreno a cooperação 

entre os diferentes stakeholders e agentes de base local, promovendo a articulação entre os processos de 

desenvolvimento dos setores do turismo e agroalimentar. 
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3. ESTUDOS DE CASO

O Relatório de Boas Práticas e Benchmarking Internacional apresenta a análise de 10 casos identificados 

como boas práticas, focando entidades, redes, iniciativas, ou projetos de cariz colaborativo nos setores 

referidos, os quais se consideraram como potencialmente inspiradores para as empresas e entidades do 

Alto Tâmega.

Como critérios orientadores para seleção dos casos de estudo, foram considerados os seguintes:

C.1| Relação com os setores do Turismo, Agroalimentar ou ambos;

C.2| Grau de replicabilidade das iniciativas / projetos no Alto Tâmega;

C.3| Similitude de caraterísticas territoriais e demográficas com o Alto Tâmega;

C.4| Capacidade de promoção do desenvolvimento da economia local com base nos recursos 

endógenos existentes;

C.5| Existência de processos cooperativos significativos;

C.6 | Existência de processos inovadores, visando a melhoria e a diferenciação da oferta de produtos 

e/ou serviços;

C.7 | Capacidade de promoção externa do território / internacionalização;

C.8 | Envolvimento da comunidade e/ou do tecido económico local.

Os quadros seguintes apresentam de forma sintética os 10 casos selecionados, descritos em maior detalhe 

no capítulo seguinte deste documento:

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Cooperação entre entidades públicas e privadas e entre pequenos 

produtores e empresas consolidadas

Criação de marca registada ALMO ® com produtos certificados 

(nomeadamente a carne)

Capacitação dos pequenos produtores

Criação de empresa orientada para a promoção dos produtos da região

Desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce

Utilização dos produtos agroalimentares como âncora para turismo

Fomento do uso de produtos endógenos na restauração local

Criação de um cluster com toda a cadeia de valor

Existência de estrutura responsável pela promoção da cooperação

Estruturação de oferta turística integrada com diferentes agentes e 

produtos

Certificação da qualidade e singularidade dos produtos e destinos 

turísticos da região

Promoção externa intensa "levando a região a outros territórios"

Desenvolvimento de aplicação para smartphone que, entre outros 

aspetos, incentiva a partilha das experiências vividas na região

ALMENLAND - REGIÃO GASTRONÓMICA

Áustria

CLÚSTER TURISMO DE GALÍCIA

Espanha

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Cooperativa de 2.º grau onde os associados têm participação na gestão

Integração da produção agropecuária, a indústria agroalimentar, os 

serviços veterinários e zootécnicos

Criação de uma marca registada para produtos alimentares 

confecionados

Aposta na internacionalização por via de parcerias com agentes 

económicos locais

Participação em atividades de I&D (biotecnologia alimentar; eficiência 

energética)

Parcerias com entidades de ensino superior
 

Criação de cluster do turismo que mobiliza tipologias diferenciadas de 

atores: agências, operadores, restauração; hotelaria; transportes; 

produtores locais)

Criação de marca para promoção da região como destino turístico de 

excelência

Estruturação de produtos turísticos integrados (natureza; cultura; 

produtos endógenos)

Promoção da notoriedade da marca turística em eventos internacionais 

com dimensão

Formação dos associados em temáticas relevantes

COREN - ALIMENTOS DE GALICIA

Espanha

HERZEGOVINA TOURISM CLUSTER

Bósnia / Herzegovina

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Cooperação regional e transfronteiriça

Criação de marca Taejo Internacional para promoção do turismo de 

natureza, cultural e gastronómico

Estruturação de produtos turísticos que promovem as experiências 

locais

Seleção de estabelecimentos regionais de excelência

Realização de viagens de familiarização direcionadas a stakeholders e 

opinion makers

Integração da cadeia de valor do setor agroalimentar

Criação de marca identitária de uma região com base no setor 

agroalimentar e capacidade turística

Valorização dos produtores de excelência da região com eventos (Local 

Food Fest) e publicações (Local Food Map)

Realização de encontros de negócios (business to business) de 

associados à rede Taste Real

Promoção turística do valor gastronómico da região integrando os 

produtos endógenos na economia local (restauração; hotelaria; 

comércio)

TAEJO INTERNACIONAL

Espanha / Portugal

TASTE REAL

Canadá

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Agregação de produtores locais sob a liderança do Clúster Turismo da 

Extremadura

Cofinanciamento público pelo Clúster Turismo da Extremadura

Criação de uma marca que integra projetos de turismo e do 

agroalimentar

Desenvolvimento de produtos turísticos com foco na experiência 

gastronómica e nos produtos endógenos

Promoção de uma cadeia de restaurantes com um modelo de negócio 

em franchising

Criação de uma marca identitária para o setor agroalimentar

Certificação Restaurante de la Tierra que reconhece os restaurantes que 

usam produtos e confeção Tierra de Sabor

Criação do franchising Tierra de Sabor - Club Selección, com locais de 

venda e degustação e comércio de produtos da marca

Estruturação de linhas gastronómicas diferenciadas: "Sabor Social", 

"Sabor Saudável", "Sabor Ecológico" e "Sabor Artesanal"

Existência de responsabilidade social na marca – a compra de produtos 

"Sabor Social" contribui para a promoção social da região

TIERRA DE BELLOTAS

Espanha

TIERRA DE SABOR

Espanha

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Criação de um consórcio de gestão partilhada com vários stakeholders 
com importância no desenvolvimento do turismo da região

Participação em parceria em projetos cofinanciados

Promoção de pacotes e serviços turísticos integrados que envolvem a 
visitação e a experimentação

Realização de atividades de I&D sobre o turismo, ambiente e eficiência 
energética para capacitar os agentes /operadores turísticos

Implementação de um Portal Web multilingue que integra um sistema de 
reservas e compras online

Dinamização de agência de desenvolvimento do turismo com múltiplas 
competências

Criação de marca turística que agrega todos os recursos turísticos da 
região com uma identidade

Existência de metodologia de desenvolvimento de projetos turísticos 
com foco no consumidor final (destaque para o Yonne Réservation, que 
permite a personalização do marketing);

Promoção de trabalho cooperativo entre stakeholders: grupos de 
trabalho; parcerias estratégicas; organização e participação conjunta de 
eventos de promoção 

Promoção da certificação e qualificação dos produtos / recursos 
turísticos da região
 

UNA MONTAGNA DI ACCOGLIENZA NEL PARCO

Itália

YONNE TOURISME

França

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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A análise dos casos de estudo apresentados é realizada no próximo capítulo deste documento. A descrição 

realizada pretende evidenciar os resultados alcançados, os fatores críticos de sucesso e as principais lições 

que poderão ser extraídas para as iniciativas existentes e a implementar pelas empresas e entidades do Alto 

Tâmega. Todas as descrições têm uma estrutura comum, que foca os seguintes pontos:

Apresentação;

Parcerias e cooperação;

Inovação;

Promoção externa / internacionalização;

Resultados, lições e reflexões.

Ú

Ú

Ú

Ú
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Almenland
Região Gastronómica

Áustria

Graz Bergland

www.almeland.at

Apresentação 

A região de Almenland situa-se na Áustria Central, sendo caraterizada pelas tradicionais paisagens alpinas. 

É uma região que apresenta caraterísticas territoriais, climatéricas e socioeconómicas singulares. O seu 

caráter maioritariamente rural, marcado por uma forte atividade agrícola, permite a ocorrência de produtos 

de grande qualidade, de entre os quais merece destaque a carne de bovino. A criação, produção e venda de 

carne de bovino, produto reconhecido como de elevada qualidade, apresenta-se como principal atividade e 

fonte de rendimento de grande parte da população local.

Apesar da importância desta atividade económica, verificava-se que os produtores locais trabalhavam de 

forma isolada e atomizada nas suas explorações, acumulando, cada um deles, todas as funções desde a 

produção à venda da carne.

Esta realidade deu origem ao projeto Die Almo Genussregion que poderá ser traduzido como Região 

Gastronómica de Almenland, que teve como principal objetivo fomentar a cooperação entre os produtores e 

as empresas locais, fazendo-as unir esforços no sentido de aumentar a visibilidade da região e do produto 

local de referência (a carne), aumentando o seu potencial de mercado.

Ú
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O projeto Região Gastronómica de Almenland inseriu-se na iniciativa Leader+, tendo sido promovido por um 

Grupo de Ação Local. Com início em 2002, o projeto abrangeu toda a área territorialmente circunscrita de 

Almenland.

Este projeto surgiu como forma de tornar a região uma referência ao nível da criação, produção, 

transformação e comercialização da carne, tonando-a uma imagem de marca do território. 

O projeto encontra-se orientado para que os produtores se possam dedicar à criação do gado, assegurando 

a autonomização e profissionalização da vertente comercial, de inserção no mercado, de identificação dos 

canais de distribuição, de promoção e de comercialização, através da marca ALMO ®.

  Parcerias e cooperação 

Inserindo-se na iniciativa Leader+, o projeto aplicou uma abordagem bottom-up assente no nível local, 

envolvendo diferentes agentes e a população nos processos de tomada de decisão. O projeto foi promovido 

pelo Grupo de Ação Local (GAL) Regional Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm que é 

composto pelos 12 municípios da região, os agricultores, a associação dos agricultores e membros da 

associação cultural da região, juntamente com as empresas e organismos ligados ao setor agrícola e 

turístico. 

Entre as parcerias que o projeto criou e aprofundou, deve destacar-se aquela entre os produtores de bovinos 

de Almenland e a empresa regional Schirnhofer. Este modelo cooperativo permitiu que os produtores se 

focassem exclusivamente na criação dos animais, beneficiando da experiência e abordagem profissional ao 

mercado que a Schirnhofer assegurava.

A nível local, evidencia-se a parceria que foi estabelecida para a promoção e venda da carne junto a uma rede 

de restaurantes: a Almenlandwirt. Esta rede da própria região, que aglomera 25 restaurantes, hospedarias e 

hotéis sob uma mesma marca, oferece uma gama alargada de experiências aos turistas começando, desde 

logo, por servir-lhes apenas carne local da melhor qualidade.
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         Inovação 
  

Do ponto de vista da inovação, esta surge sobretudo a dois níveis: organização do setor e abordagem ao 

mercado/marketing do produto.

No primeiro caso destaca-se o já referido trabalho colaborativo bottom-up e a profissionalização da 

componente de distribuição e comercialização.

No caso da abordagem ao mercado/marketing, esta foi inovadora considerando várias das suas 

componentes: formas e canais de distribuição, posicionamento no mercado, imagem e promoção. Destaca-

se aqui o registo da marca da carne de Almenland: a ALMO ®, que valorizou os produtos e com um potencial 

de inserção alargado no mercado nacional. 

Em resultado do registo da marca e da parceria frutífera com a empresa regional Schirnhofer, que garante uma 

abordagem profissional ao mercado e uma rede alargada de contactos, a carne ALMO ® é hoje comercializada 

para cadeias de supermercados como a Zielpunkt, que tem mais de 250 estabelecimentos em toda a Áustria.

Ainda no campo da inovação, merece ainda referência a criação de uma plataforma de vendas online da 

carne registada ALMO ®, (http://www.almo-shop.at/).

 

 

 O projeto levou à formação de uma sociedade anónima, a Almenland Marketing, com três associados: o GAL, 

a Schirnhofer e a associação de turismo. Esta sociedade ficou incumbida de todo o processo de promoção 

externa e comercialização dos produtos cárneos, a qual tem sido o principal elemento de promoção externa 

da própria Região Gastronómica de Almenland.

Desde então, a Almenland Marketing tem vindo a desenvolver um trabalho importante na publicitação da carne 

de bovino de Almenland como produto único e diferenciado dos demais existentes no mercado. Tal aconteceu 

não só através da sua venda num número alargado de espaços comerciais, mas também por via da realização 

Promoção externa / internacionalização 
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de ações promocionais nesses mesmos espaços. Neste processo, a Almenland Marketing procedeu à junção 

da promoção da carne de bovino ALMO ® a outros produtos locais, que se traduziu num potencial de difusão 

da própria Região Gastronómica de Almenland no mercado.

Seguindo as tendências da globalização digital, a Região Gastronómica de Almenland beneficia de uma 

presença online forte, através de um Portal Web próprio e de perfis nas principais redes sociais (Facebook, 

Twitter, Google +, Pinterest, entre outras).

Resultados, lições e reflexões 
 

O desenvolvimento do projeto da Região Gastronómica de Almenland teve um impacto alargado na 

comunidade local. Desde logo, tirando partido da excelência dos produtos locais e da beleza natural e 

paisagística do território, este projeto foi um primeiro passo para a afirmação de Almenland como 

região turística de qualidade, maioritariamente apoiada nos segmentos gastronómico, cultural e 

paisagístico. Ainda ao nível do turismo, gerou um efeito multiplicador, trazendo atividades como o golfe, 

o ciclismo, a pesca e os produtos florestais, em conjunto com as respetivas infraestruturas de apoio.

Do ponto de vista da economia local, além do aumento significativo das vendas da carne de 

Almenland, verificou-se um maior fluxo de visitação na região, com o correspondente incremento do 

número de clientes nos restaurantes locais Almenlandwirt. A aposta realizada resultou também num 

acréscimo dos postos trabalho associados, estimando-se terem sido criados cerca de 190 postos 

novos de trabalho, ao passo que aproximadamente 600 produtores de bovino terão ampliado os seus 

rendimentos devido a este projeto.

O sucesso registado na componente agroalimentar fez com que, na sequência deste projeto, se 

equacionassem novas iniciativas tendentes a reforçar o estatuto de Almenland como Região 

Gastronómica de excelência. Uma dessas iniciativas foi a criação de uma empresa regional de 

produtos lácteos – a Almenland Stollenkäse – capaz de produzir queijos de qualidade da região, de 

modo a sustentar a sua economia no futuro.
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Clúster 

Turismo de Galícia

Espanha

Galiza

www.clusterturismogalicia.com

Apresentação 

Nos últimos anos, o turismo tem-se mostrado como um dos poucos setores em crescimento e com 

capacidade de criação de emprego na Galiza. O turismo é um dos pilares da economia galega, 

representando cerca de 10% do PIB da Galiza e a mesma proporção da geração de emprego na região. 

O Clúster Turismo de Galicia (CTG) é uma entidade central na estruturação da diversificada oferta turística 

existente na Galiza, dinamizando atividades colaborativas que promovam a competitividade, a qualificação, 

a internacionalização e a inovação nos setor. O objetivo central do CTG é o de potenciar a marca "Galiza", 

posicionando-a à escala global como destino forte e diferenciado.

Constituído em dezembro de 2013 por iniciativa da Xunta de Galicia, o CTG agrega 54 entidades de toda a 

cadeia de valor do turismo, distribuídos pelas quatro províncias galegas (A Coruña, Lugo, Ourense e 

Pontevedra). Estas entidades, associações, consórcios e associações representam 95% do sector do 

turismo na Galiza, num total aproximado de 7 mil empresas.

Ú
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A existência de uma entidade com estas caraterísticas assume-se particularmente relevante num território 

como a Galiza, onde o setor turístico se encontra especialmente fragmentado, marcado por dinâmicas 

isoladas e individuais. Nesta medida, o CTG configura-se como uma entidade com capacidade de promover 

ações coletivas e de assegurar a interligação entre vários stakeholders do setor turístico na Galiza.

Merecerá destaque o importante papel que o CTG assume como interlocutor do setor turístico com a 

Administração Pública, fomentando a cooperação público-privada e facilitando o acesso dos empresários a 

fontes de financiamento alternativas.

 

k

  Parcerias e cooperação 

Como iniciativa de clusterização, o CTG atribui um particular enfoque no aproveitamento das vantagens da 

proximidade geográfica e da cooperação para a competitividade do setor do turismo da Galiza. O CTG é uma 

entidade constituída por um conjunto alargado organizações que abrangem praticamente a totalidade da 

cadeia de valor associada ao turismo na Galiza. 

Do ponto de vista da sua estratificação, espelhando a sua abrangência em termos da cadeia de valor do setor 

turístico, o cluster é constituído por 4 grandes grupos de entidades:

Oferta principal. Entidades associadas sobretudo ao setor da hotelaria e agências de viagens;

Atividades complementares. Entidades associadas à dinamização e animação da atividade 

turística;

Serviços. Entidades que prestam serviços de apoio à atividade turística, entre os quais se 

encontram, por exemplo, aquelas ligadas às áreas da cultura, transportes, investigação académica 

no domínio turístico, etc.;

Equipamentos. Entidades representativas de equipamentos ligados à atividade turística na Galiza, 

tais como feiras e parques de exposições, espaços de congressos, portos, campos de golf, etc.;

k

k

k
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         Inovação 

Além do seu caráter agregador, o CTG tem-se destacado no apoio ao lançamento de iniciativas e projetos 

inovadores de cooperação entre os seus membros, de entre os quais se destacam:

Turismo Rural, Agora Tamén. Esta iniciativa, que juntou associações parceiras de vários pontos da 

cadeia de valor, teve como objetivo a promoção conjunta do turismo rural e sua oferta 

complementar, através de uma viagem de familiarização pela Costa da Morte e sorteios nas redes 

sociais;

Compostela: Destino 5 estrelas. A iniciativa teve como objetivo dinamizar o setor hoteleiro em 

períodos de menor ocupação, por via da definição de um pacote promocional com descontos e 

ofertas, bilhetes de comboio e visita à Cidade da Cultura;

Camiño de Santiago Termal: Esta iniciativa, que contou com a participação de 14 estâncias termais 

da região, ofereceu alojamento e tratamentos aos turistas do Caminho de Santiago;

Enoturismo Galicia. O CTG apoiou também a criação da marca Enoturismo Galicia, que agregou o 

conjunto da oferta turística das rotas do vinho da Galiza (i.e. Ruta do Viño de Ribeiro, Rías Baixas, 

Ribeira, Valdeorras, Sacra e Monterrei), tornando-o num produto turístico único, aumentando a sua 

notoriedade e potencial de comercialização.

O CTG tem vindo a prestar consultoria técnica aos parceiros com vista a garantirem as certificações Q de 

Calidad (atribuída pelo Instituto para a Qualidade Turística Espanhola) e Galicia Calidade (certificação criada 

pela Xunta de Galícia, hoje com gestão própria).

 

O caráter inclusivo do CTG permite-lhe por um lado, ser a voz por excelência do turismo na Galiza, e por outro 

lado, tornar-se num espaço de cooperação privilegiado, nomeadamente no que se refere ao 

estabelecimento de novas relações de trabalho, de troca de conhecimento e experiências.

Ú

Ú

Ú
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No que concerne à promoção externa, o CTG tem investido na promoção em feiras internacionais de grande 

repercussão, contribuindo para aumentar a notoriedade externa do território.

Entre as grandes feiras em que o CTG esteve presente, partilhando o stand da Galiza, destacam-se: a ITB 

Berlim, a FITUR Madrid e a WTM Londres. Para o ano de 2017, o programa de participações prevê a presença 

em mais de 30 feiras de turismo internacionais.

Além da promoção com base em eventos de grande dimensão, o CTG tem vindo a promover turisticamente a 

Galiza e os seus parceiros com ações diversas e incomuns. Entre estas encontram-se:

Noche Gallega en Porto. Este evento, organizado pelo CTG no centro de congressos da Alfândega 

do Porto, teve como objetivo disseminar junto do mercado português o destino turístico Galiza, 

com tudo aquilo que de melhor lhe está associado (cultura, música, gastronomia, atividades, etc.);

Presume de Galícia. Esta iniciativa, promovida pelo CTG, levou a lançar uma webapp através da 

qual locais e visitantes podem assumir-se como promotores da região, fazendo upload de fotos 

dos locais e experiências que viveram no território. As melhores fotos premeiam mensalmente os 

seus autores com ofertas e descontos, ao passo que toda a cadeia de valor do turismo beneficia da 

promoção feita pelos próprios turistas e das comunidades que se criam.

Promoção externa / internacionalização 
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Resultados, lições e reflexões

O trabalho desenvolvido pelo CTG tem-lhe permitido afirmar-se enquanto entidade dinamizadora e 

promotora da cooperação entre as várias entidades associadas, direta e indiretamente, à cadeia de 

valor do turismo da Galiza.

Neste particular, deve sobretudo destacar-se o papel ativo do CTG no desenvolvimento de iniciativas 

inovadoras, capazes de conjugar as competências dos seus membros, com vista à definição de 

estratégias capazes de alavancar a visitação turística no território. É nesta linha que se inserem 

iniciativas como o Turismo Rural, Agora Tamén, o Compostela: Destino 5 estrelas, o Camiño de Santiago 

Termal e o Enoturismo Galicia. 

Do mesmo modo, releva-se ainda o seu trabalho de promoção do território, não apenas em feiras 

internacionais de nomeada, mas também e sobretudo através de iniciativas mais atuais e invulgares 

como o Noche Gallega en Porto ou o Presume de Galicia.

Entre os principais impactos identificados como resultado do trabalho do CTG podem destacar-se: 

melhoria da percepção da Galiza como um destino turístico, aumento da capacidade de inovação e 

das competências centrais das empresas, melhor orientação das políticas para o setor, possibilidade 

de formação conjunta de recursos humanos, promoção do financiamento público, dinamização da 

promoção externa.
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Coren 

Alimentos de Galícia

Espanha

Galiza

www.coren.es

Apresentação 

A Coren - Cooperativas Orensanas, S.C.G é uma importante cooperativa agroalimentar de Espanha, 

apresentando atualmente linhas de atuação diversificadas. A sua atividade teve início no ano de 1959 sob a 

designação de União Territorial de Cooperativas Orensanas. Inicialmente formada por 20 pequenos 

produtores, atualmente a Coren é constituída por mais de 6.000 associados (6000 familias cuidando de la 

tuya) e a sua área de ação abrange os setores da agropecuária e do agroalimentar. Em 2013, a Coren faturou 

aproximadamente 1.000 milhões de euros, dos quais 30% no mercado externo.

A Coren sobressai pelo investimento na inovação, no desenvolvimento sustentável, no bem-estar dos 

animais e, ainda, na solidariedade e responsabilidade social, com vários projetos em cada um destes 

domínios.

Desde a sua fundação, a Coren vem desenvolvendo esforços para sobressair nos principais mercados da 

avicultura, suinicultura e bovinocultura, tanto pela qualidade superior e segurança alimentar dos seus 

produtos como pela transparência dos processos de verificação e equilíbrio nutricional.

Ú
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  Parcerias e cooperação 

O desenvolvimento de parcerias e a promoção da cooperação entre associados é, desde a fundação, a 

metodologia da Coren, estando a sua história ligada à capacidade de agregar pequenos produtores em 

torno de projetos comuns.

Desde logo se destaca o facto de a Coren ser uma cooperativa de 2.º grau, agregando cooperativas e quintas 

de agropecuária (avicultura; suinicultura; bovinocultura), de indústrias no ramo do agroalimentar (ovos; 

carne processada; alimentação confecionada) e da agropecuária (rações), de serviços veterinários e 

zootécnicos (SUMICOR). 

No sentido de ampliar a capacidade financeira dos associados, a Coren tem parcerias com o setor financeiro, 

em particular com a Caixa Galicia (onde tem uma participação), BBVA, Sabadell, Bankinter e A Banca.

Destaca-se assim a capacidade de agregação de vários setores que permitem a criação de massa crítica 

para se constituírem como cooperativa de cooperativas, aumentando a competitividade de cada um dos 

subsetores e de cada associado.

         Inovação 

A inovação reflete-se ao nível da modernização dos produtos e modos de produção, em particular na criação 

de unidades de transformação e processamento, designadamente: uma unidade de nidificação e 

incubação, uma unidade de ovos embalados, uma fábrica de processamento de produtos alimentares e 

unidades de rações animais. 

Esta atividade permite à Coren apresentar uma gama de produtos própria, o que lhe confere uma maior 

proximidade ao consumidor, e lhe transmite uma maior exigência na contínua adaptação dos produtos às 

suas necessidades. 

A importância da inovação contínua dos produtos e processos de produção implicou investir em atividades 

de I&D, através de parcerias com universidades e centros de investigação, destacando-se a criação do 
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Centro Tecnológico de Incubación e do Centro Tecnológico Medioambiental, e a participação no Centro 

Tecnológico de la Carne. 

A Coren coopera, ainda, com a Galicia Business School no desenvolvimento curricular de mestrados na área 

da indústria alimentar.

Como nota final pode destacar-se o facto de a Coren ser, desde 2007, associada da La Royal Society for 

Cruelty to Animals (RSPCA), tendo obtido a Certificación Freedom Food, passando a ser a primeira empresa 

de avicultura europeia e a primeira empresa em toda a Espanha a cumprir os padrões de bem-estar animal.

 

Apesar das dificuldades subjacentes à internacionalização dos produtos alimentares (necessidade de 

interfaces logísticos de produtos alimentares frescos; especificidade das normas nacionais de 

comercialização), atualmente cerca de 30% da faturação da Coren é realizada nos mercados externos (mais 

de 100 países dos cinco continentes).

A este nível, destaca-se a criação, nos anos 90, da Coren Argentina, resultado da integração da Frigsa, que 

abriu parte do mercado da América Latina. São também relevantes a abertura, em 1999, do mercado da 

Roménia, ou o início de exportação de produtos frescos para o mercado do Reino Unido, em 2004.

Para esta expansão internacional a Coren procura associar-se a grupos e/ou empresas locais que facilitam o 

contornar de obstáculos e a assimilação das necessidades de cada mercado.

Promoção externa / internacionalização 
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Resultados, lições e reflexões

A Coren constitui um importante caso de estudo no que respeita ao processo de constituição de um 

conjunto de cooperativas com capacidade para aumentar o valor acrescentado de uma cadeia de 

produtos dos setores da agropecuária e do agroalimentar. 

Este caso é relevante, também, pela capacidade que a Coren teve de criar uma diversificada gama de 

produtos própria, que lhe confere um maior grau de exigência na proximidade com os consumidores 

e na adaptação às suas exigências.

Associada à criação da sua marca encontra-se toda a integração de uma componente industrial 

diversificada, onde se incluem fábricas de rações animal; incubadora, unidade de ovos; fábrica de 

processamento de alimento, entre outros. 

A Coren tem uma forte aposta nos serviços veterinários e zootécnicos, bem como na comercialização 

de produtos especializados na área da agropecuária. Este fator mostra-se de bastante relevância 

para garantir, aos seus associados, uma qualidade superior nos seus produtos.

Deverá ser ainda evidenciada a dinamização, pela Coren, de atividades de I&D, onde participa em 

projetos e consórcios no âmbito da biotecnologia alimentar, da eficiência energética, do 

desenvolvimento sustentável, do bem-estar animal, consolidando, ainda, a área dos serviços. Tem, 

ainda, participação na estrutura curricular da formação pós-graduada de profissionais 

especializados. Esta atividade contribui para reforçar o valor dos produtos e dos meios de produção 

da Coren.

 

O
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Herzegovina
Tourism Cluster

Bósnia e Herzegovina

Herzegovina

www.-hercegovina.ba

Apresentação 

O Herzegovina Tourism Cluster (HTC) é uma iniciativa de clusterização que abrange o conjunto da região da 

Herzegovina (vertentes sul e sudoeste da Bósnia e Herzegovina).

A Herzegovina é uma região que apresenta um potencial turístico singular, associado a um património 

natural (paisagístico) distinto e a uma forte identidade cultural. Nela convivem elementos naturais e 

paisagísticos tão distintos como a costa do Mar Adriático e, ou as montanhas cársicas próprias dos Alpes 

Dináricos, no seio das quais surgem cidades e povoações muito peculiares, influenciadas pelo mix cultural 

caraterístico do território.

Esta iniciativa emergiu em 2013, como forma de desenvolver o setor do turismo na região, por via da criação 

de parcerias estratégicas entre os principais stakeholders, unindo-os sob a forma de cluster. Segundo a 

estratégia preconizada, o potencial de atratividade do território será substancialmente maximizado através 

do envolvimento dos atores relevantes do território no setor turístico, os quais, em conjunto, serão capazes 

de gerar produtos e serviços de elevado valor acrescentado e, assim, contribuir para alavancar o 

desenvolvimento do setor e da economia da região.

Ú
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Parcerias e cooperação

Por definição, a estruturação de um cluster do turismo na região da Herzegovina exigiu o estabelecimento de 

parcerias com atores-chave da região, quer na sua vertente institucional, quer logística e operacional. 

Dispondo de uma estrutura própria, composta por um órgão colegial (e.g. Assembleia Geral) e um órgão de 

gestão, o HTC destaca-se, do ponto de vista institucional, por envolver atores de peso ao nível regional, 

nacional e mesmo internacional, de entre os quais se encontram a Agência de Desenvolvimento Regional da 

Herzegovina (REDAH), o Departamento do Turismo da Região da Herzegovina, o Instituto do Turismo e 

Ambiente (ITOMO), o Aeroporto de Mostar e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA).

Do ponto de vista operacional, desde 2013 aderiram ao cluster mais de 25 entidades, de entre as quais se 

encontram agências de viagens, operadoras turísticas, empresas de animação turística, empresas de 

transportes, hotéis, restaurantes, produtores locais, entre outros.

No âmbito da criação do cluster, têm vindo a ser desenvolvidas ações e atividades que visam o estabelecimento 

de uma cooperação efetiva entre os diversos parceiros envolvidos. Entre estas encontram-se a criação de uma 

marca comum, o desenvolvimento de canais digitais de comunicação com os públicos-alvo, a definição de 

produtos turísticos experienciais, a organização de workshops, seminários, formações, conferências e 

simpósios, e a participação em eventos e feiras nacionais e internacionais de promoção turística.

 

f

f

         Inovação 

No quadro das dinâmicas cooperativas estabelecidas sob a forma de cluster, merecem destaque alguns 

aspetos considerados particularmente inovadores, casos da realização de ações formativas para os 

membros do cluster (i.e. visando alertar os aderentes para a importância da ação conjunta e melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços prestados) e a definição de produtos turísticos experienciais, com o 

objetivo de tornar a experiência dos visitantes mais intensa e marcante.

Desde 2014, o HTC desenvolveu cerca de 15 ações formativas com temáticas e objetivos diversos, de entre 

os quais merecem destaque os workshops formativos, centrados no uso de ferramentas digitais e redes 

sociais e no desenvolvimento de produtos turísticos através do uso de recursos locais. Foram também 

ministrados seminários acerca da "Perceção digital da marca Herzegovina".

f
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Com a criação de uma marca comum e agregadora e a definição de produtos turísticos, a proposta de valor 

turística da região da Herzegovina tem vindo a ser difundida em ações e eventos de grande escala, que têm 

contribuindo para aumentar a notoriedade externa do território. Entre os eventos de grande repercussão onde 

o destino turístico Herzegovina tem vindo a ser promovido, encontram-se:

WTM London;

ITB Berlin;

TT Warsaw;

TourNatur Dusseldorf;

Promoção externa / internacionalização 

Paralelamente, o HTC desenvolveu um conjunto de produtos turísticos experienciais, envolvendo os 

membros do cluster e promovendo uma visitação alargada e aprofundada da região. Entre os principais 

produtos turísticos estão:

À Descoberta das Paisagens Cársticas;

Peregrinação ativa a Medjugorje;

Herzegovina Gourmet;

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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Do mesmo modo, o trabalho desenvolvido pelo Cluster, juntando as sinergias dos parceiros institucionais e 

operacionais, tornou possível articular um grupo de lobby junto de diversas companhias aéreas low cost com 

vista à criação de novas carreiras aéreas, devidamente respaldados por um estudo de viabilidade económica. 

Como resultado, em 2017 deverão chegar ao Aeroporto de Mostar a Ryanair e a Wizz.

Belgrade Tourism Fair;

International Economic Fair Mostar;

Croatian Food and Wine Festival.

Ú

Ú

Ú

Herzegovina Active Holidays;

Tour do Vinho e Património;

Herzegovina Rural.
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Resultados, lições e reflexões

O trabalho desenvolvido pelo HTC, nomeadamente no que concerne à mobilização do tecido local e à 

promoção unificada do destino turístico Herzegovina sob uma marca única, tem vindo a gerar 

resultados interessantes. 

Os resultados alcançados vão para além do mero aumento da visitação turística no território, 

refletindo-se em domínios estratégicos mais alargados. Por exemplo, os esforços envidados pelo 

HTC permitiram à região da Herzegovina ser distinguida como uma das 10 Regiões Europeias do 

Futuro pela revista fDI Magazine (Financial Times), distinção conseguida num total de 486 cidades e 

regiões.

O sucesso do caminho recente trilhado pela região da Herzegovina enquanto destino turístico de 

referência resulta, pois, em grande medida, do envolvimento dos diversos agentes do território e do 

desenvolvimento de um trabalho estratégico conjunto e estrutural em torno de um mesmo objetivo: 

melhorar os produtos e serviços existentes, estruturar a visitação no território e promover a sua 

visibilidade no mercado internacional.

O
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Taejo
Internacional

Espanha e Portugal

Extremadura (Espanha) 

e Região Centro e 

Alentejo (Portugal)

www.turismotajointernacional.com

Apresentação 

O Taejo Internacional surgiu em 2015 como projeto de cooperação transfronteiriça, envolvendo as regiões 

transfronteiriças afetas ao Parque Natural do Tejo Internacional -Extremadura (Espanha) e as Regiões Centro 

e Alentejo (Portugal).

Tendo como promotor a Diputación Provincial de Cáceres, este projeto de cooperação regional tem como 

principal objetivo promover toda a envolvente do Parque Natural do Tejo Internacional como destino turístico 

de natureza, cultural, familiar e gastronómico, assentando em aspetos como a riqueza natural do território, 

as tradições enraizadas e os produtos endógenos de qualidade reconhecida. 

Neste sentido, desenvolveram-se no âmbito do projeto, estratégias cujo propósito é o de maximizar as mais-

valias turísticas, económicas e sociais decorrentes da exploração dos recursos naturais, culturais e 

históricos da região afeta ao Parque Natural do Tejo Internacional.

Ú
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Parcerias e cooperação

Enquanto projeto de cooperação regional, o Taejo Internacional teve na sua base a definição de parcerias 

institucionais que permitissem a sua concretização, tendo sido possível envolver como parceiros:

Os municípios situados na vertente sudoeste da província de Cáceres;

Alguns municípios das regiões Centro e Alentejo;

As Direções Gerais de Badajoz na área do Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural, Turismo, 

Desporto, Transportes, Ordenamento do Território e Urbanismo;

O Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE);

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);

A Naturtejo -Empresa de Turismo E.I.M.

Do ponto de vista operacional, o projeto teve início com 17 empresas associadas, focadas na concepção de 

experiências turísticas inovadoras. Hoje esse número encontra-se largamente superado, sendo mais de 40 os 

privados que proporcionam aos visitantes e turistas um conjunto diferenciado de experiências turísticas, nos 

segmentos considerados prioritários. Entre eles encontram-se infraestruturas hoteleiras (e.g. hotéis, 

estabelecimentos TER, Agroturismo, etc.), restaurantes, empresas de animação turística, estabelecimentos 

comerciais, entre outros.

Como uma das experiências colaborativas, pode evidenciar-se criação do Clube Taejo Internacional - Destino 

Gastronómico, composto por uma seleção de 38 estabelecimentos regionais, que decidiram unir-se para fazer 

conhecer o território através de experiências gastronómicas. Neste sentido, foi elaborado um "Mapa do Destino 

Gastronómico" e um "Guia Gastronómico", que georreferencia os 38 estabelecimentos abrangidos e que 

detalha todos os aspetos relevantes associados à gastronomia local.

 

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú
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O projeto Taejo Internacional criou uma identidade visual e digital capaz de transmitir a essência do território, 

acompanhado de um portal de utilização intuitiva e de uma presença forte nas redes sociais.

Paralelamente, o projeto tem vindo a ser promovido de forma contínua em feiras internacionais de renome no 

domínio do turismo, caso da Feira Internacional do Turismo de Madrid (Fitur), frequentemente partilhando o 

expositor do Turismo de Extremadura, província onde se insere o promotor do projeto.

Promoção externa / internacionalização 

Ú

Ú

         Inovação 

Tendo em consideração a natureza turística do projeto Taejo Internacional e o potencial de atratividade 

existente no território, merece desde logo referência a definição de quatro produtos turísticos para o conjunto 

do território: Natureza e Aventura, Cultural, Familiar e Gastronomia. Cada um dos produtos detalha os 

territórios, os ativos turísticos, as infraestruturas de apoio e as atividades que lhe estão associados.

O Portal Web da iniciativa apresenta ainda uma estratificação concelhia do território, incluindo todos os 20 

municípios do território (Espanha e Portugal). O portal permite a ligação dos atrativos existentes em cada 

território com os produtos turísticos definidos. Devem também destacar-se as experiências e propostas 

turísticas existentes, como forma de incentivar a uma estadia alargada e uma visitação aprofundada do 

território:

Experiências. É oferecido aos visitantes um conjunto de 42 experiências turísticas, que podem ser 

distribuídas e filtradas por cada um dos 4 produtos turísticos do território, sendo maioritariamente 

asseguradas por agentes privados que operam no território;

Propostas. Tendo um âmbito mais abrangente do que as experiências, as propostas são do tipo 

"pacote", que convidam a uma estadia prolongada e oferecem conteúdos próprios para cada uma 

delas, em vários pontos do território.
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Resultados, lições e reflexões

O projeto Taejo Internacional assume-se como um exemplo relevante no âmbito da cooperação para 

a dinamização turística de uma região transfronteiriça, que apresenta elementos comuns e atrativos 

complementares que justificam a sua articulação em rede e uma exploração turística agregada.

O sucesso do projeto decorre, fundamentalmente, da dinâmica cooperativa e do compromisso 

existente entre os agentes (públicos e privados) que trabalham em conjunto para lhe dar conteúdo e 

forjar uma experiência turística singular e diferenciada das demais. 

Neste particular deve destacar-se o vasto conjunto de experiências e propostas turísticas que, 

envolvendo um grande número de agentes privados no terreno, contribuem para promover uma 

visitação agregada, alargada e aprofundada de todo o território transfronteiriço. 

O projeto de desenvolvimento turístico do Taejo Internacional tem vindo a ter um impacto significativo 

na região, contribuindo para aumentar substancialmente o volume de visitação. 

O sucesso alcançado pelo projeto, tem-lhe permitido ser apontado como um modelo de cooperação 

regional, quer a nível europeu, quer em países da América Latina, onde vários países do MERCOSUR 

equacionam lançar iniciativas de desenvolvimento regional e transfronteiriço inspiradas neste caso.

O

A este respeito merece ainda referência o invulgar programa promocional lançado, com vista a promover o 

destino Taejo Internacional junto das "Casas de Extremadura" existentes um pouco por toda a Espanha. Este 

programa envolveu 47 viagens de cerca de 2.350 membros de espaços regionais, centros culturais e Casas 

de Extremadura existentes no país. Paralelamente, foram também realizadas campanhas como viagens de 

familiarização ao território, ou seja, receção de jornalistas de opinião, fotógrafos, bloggers, opinion makers no 

domínio turístico, com capacidade de mobilizar e/ou influenciar as opções turísticas dos públicos-alvo.

Foi ainda produzido o vídeo-documentário "Tejo Internacional: a fronteira que nos une", que se debruça sobre os 

atrativos do território e principais experiências que lhe estão associadas. Esta ferramenta de promoção, com uma 

duração de 25 minutos, foi editada em castelhano, francês, inglês e português e difundido em canais televisivos.
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Taste
Real

Canadá

Condado de Wellington 

(Província de Ontário)

www.tastereal.com

Apresentação 

A Taste Real foi lançada em 2011 como iniciativa destinada a promover a cooperação e criar uma imagem 

unificada do conjunto das empresas do setor agroalimentar do condado de Wellington (Canadá). A iniciativa 

juntou atores locais de toda a cadeia de valor, desde os criadores e produtores locais, até empresas de 

distribuição, passando pelo retalho, restaurantes, ou lojas comerciais, entre outros.

Fomentando a cooperação e gerando interdependências entre os diversos stakeholders, a intenção da 

iniciativa é a de permitir o desenvolvimento colaborativo de produtos e serviços inovadores, propiciar a 

partilha de conhecimentos, proporcionando experiências marcantes a visitantes e turistas.

 

Ú

Parcerias e cooperação

Tratando-se de uma iniciativa que fomenta a cooperação dos diversos atores regionais relacionados com a 

cadeia de valor do setor agroalimentar, a Taste Real desenvolveu-se com o apoio de parcerias institucionais. 
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         Inovação 

Tendo em consideração o potencial existente na região de Wellington, a grande inovação trazida foi aquela 

de criar uma marca Taste Real - capaz de agregar um conjunto alargado de stakeholders sem toda a extensão 

do setor agroalimentar. Este caráter aglutinador permite à Taste Real ser mais do que apenas uma marca 

representativa do conjunto dos atores do setor agroalimentar. A criação da marca induziu dinâmicas de 

cluster, ou seja, a marca constituiu-se como plataforma facilitadora de uma rede, agilizando e tornando mais 

direto o contacto entre aqueles que se encontram nos vários níveis da cadeia de produção.

Paralelamente à criação da identidade visual, a Taste Real foi dotada de uma estrutura própria que se 

encarrega do marketing da marca, e, por conseguinte, de todos os agentes que a ela estão associados. 

Deste modo, o caráter inovador da iniciativa reflete-se sobretudo ao nível da inovação organizacional: esta 

estrutura permite a todos os parceiros centrarem-se nas suas atividades principais, permitindo uma 

poupança de tempo e de recursos em publicidade e atividades de marketing.

 

Por outro lado, a sua operacionalização no terreno acontece com base em parcerias com um conjunto 

alargado de atores locais.

Ao nível institucional distinguem-se parceiros como o Condado de Wellington, os sete municípios que 

compõem o Condado, a cidade de Guelph, o Gabinete de Turismo de Guelph, a Comunidade de Waterloo-

Wellington, o Centro de Saúde da Comunidade de Guelph, o Ministério da Agricultura, Alimentação e 

Assuntos Rurais da região de Ontario e ainda a organização Ontario Culinary Tourism Alliance.

Já entre as largas dezenas de parceiros do setor privado, a dinâmica cooperativa imprimida desde o início da 

iniciativa, fez com que os 45 membros que a compunham inicialmente evoluíssem para os atuais 124. 

Identificam-se essencialmente explorações agrícolas, estabelecimentos comerciais, restaurantes, escolas 

de culinária, produtores de bebidas artesanais, entre outros. 

A existência de um espectro tão alargado de parceiros e a sua cooperação sob o chapéu de uma mesma 

marca, contribuíram para uma mobilização alargada do setor agroalimentar na região de Wellington.

 



A L TO TÂ M E G A

+Turismo+Sabor Benchmarking Internacional +Turismo +Sabor - Boas Práticas e 

60

A estrutura que gere a marca Taste Real é também responsável pela organização de um conjunto publicações 

e eventos que contribuem para ancorar o desenvolvimento do setor agroalimentar local e credibilizar a região 

de Wellington como destino gastronómico de excelência.

Desde logo, no domínio das publicações, sobressai o Local Food Map, que identifica, georreferencia e 

descreve todos os parceiros da iniciativa, em conjunto com os seus produtos e/ou especialidades. Publicado 

todos os anos, este mapa tem uma tiragem média de 40 mil exemplares, dispondo também de gráfico de 

disponibilidade sazonal dos produtos locais. 

No que diz respeito aos eventos, estes assumem formatos diferenciados e objetivos distintos. Entre esses 

eventos, merecem destaque os seguintes:

Source it here. Este é um encontro anual de negócios (business to business) entre os vários 

stakeholders do setor agroalimentar de Wellington e pertencentes à rede Taste Real, que lhes 

permite conhecer em profundidade todos os demais parceiros, levando, frequentemente, ao 

estabelecimento de novas parcerias e relações de negócio. 

Rural Romp. Evento que tem lugar na Primavera (Spring Romp) e no Outono (Fall Romp) que envolve 

visitas guiadas a explorações agrícolas, mercados locais e rurais e retalhistas, permitindo conhecer 

o modo de produção local e os produtos da época;

Local Food Fest. Este evento anual de um dia celebra os alimentos e a agricultura na região, 

constituindo um espaço privilegiado para produtores, restaurantes, chefes e comerciantes 

demonstrarem os seus produtos, habilidades e talentos a toda a comunidade, envolvendo, também, 

workshops e sessões interativas com os participantes;

Farmalicious. Este evento, que ocorre ao longo do verão e do outono, envolve a realização de 

experiências gastronómicas semanais em cafés e restaurantes da rede Taste Real em todos os 

concelhos da região de Wellington. Os estabelecimentos, de acordo com a semana indicada, 

definem uma ementa especial, podendo estas ser diretamente reservadas pelos utilizadores no 

portal da Taste Real.

 

Promoção externa / internacionalização 
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Resultados, lições e reflexões

Tendo como objetivo tornar o Condado de Wellington um destino gastronómico por via da definição 

de um cluster agroalimentar interconectado, dinâmico e de elevado valor acrescentado, a iniciativa 

Taste Real tem sucedido em consciencializar os locais para a importância do "comprar local" e em 

promover a qualidade dos produtos locais junto dos públicos-alvo preferenciais.

O sucesso da iniciativa resulta, fundamentalmente, de dois fatores: em primeiro lugar, da existência 

de uma estrutura própria que permite aos vários stakeholders focar-se na sua atividade principal, 

deixando para esta as questões relativas ao marketing e publicidade dos produtos; e, em segundo 

lugar, a realização de eventos em vários formatos, que permitem quer encontrar novas relações de 

cooperação e oportunidades de negócio no seio da própria rede, quer promover os produtos e 

serviços existentes, de forma interativa e autêntica junto dos públicos.

O trabalho conjunto e sinergias criadas entre os parceiros têm contribuído para que a iniciativa seja 

distinguida e premiada por diferentes entidades nos domínios do desenvolvimento e promoção dos 

alimentos e da gastronomia local.

 

O
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Tierra
de Bellotas

Espanha

Extremadura e Andaluzia

N/A

Apresentação 

O projeto Tierra de Bellotas tem como objetivo aliar a comercialização de produtos gastronómicos à 

promoção turística da região espanhola da Extremadura. O projeto envolve um grupo de pequenos 

produtores, agricultores e criadores de gado, que produzem principalmente presunto, azeite e vinho, no 

montado da Extremadura (Ecosistema de la Dehesa).

O projeto subdivide-se em dois projetos, Jamonturismo: Made in Extremadura, que proporciona vivências e 

experiências didáticas em torno do presunto e Red de restaurantes Tierra de Bellotas, que visa dar a 

conhecer a gastronomia autóctone. O projeto foi financiado pela Junta de Extremadura (Departamento de 

Turismo e Cultura) e pelo Cluster de Turismo da Extremadura.

Jamonturismo: Made in Extremadura. Este projeto tem dois objetivos principais: melhorar o 

posicionamento e venda dos produtos agropecuários e fomentar o turismo na Extremadura. Aproveitando 

a tendência crescente de procura de um produto-chave da região, o presunto, proporciona experiências e 

Ú
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vivências únicas baseadas na produção do presunto e na sua qualidade única. Igualmente, permite criar 

novas oportunidades económicas nos territórios e espaços rurais e naturais da Extremadura, acrescentado 

valor aos produtos da atividade agropecuária. 

Red de restaurantes Tierra de Bellotas. Trata-se de uma rede de restaurantes que tem como principal missão 

divulgar a gastronomia da Extremadura, com base nos produtos relacionados com o montado, 

procurando, assim, fortalecer o turismo. A difusão da gastronomia autóctone também procura trazer valor 

para os agricultores, explorações pecuárias e indústria transformador a regional, focada no serviço ao 

cliente.

Parcerias e cooperação

O projeto Tierra de Bellotas teve na sua génese a colaboração entre produtores, agricultores e criadores de 

gado do montado da Extremadura, que entenderam que a qualidade da gastronomia autóctone da região 

tinha potencial para se promover externamente e para fomentar a visitação turística no território. 

Em face da sua relevância para o turismo e para o desenvolvimento da economia local, o projeto contou com 

o envolvimento do Cluster de Turismo da Extremadura como entidade promotora, ao qual se associou o 

Departamento de Turismo e Cultura da Junta de Extremadura. Nesta medida, o Tierra de Bellotas assume-se 

como um projeto agregador que junta, por um lado, a experiência e o know how dos criadores e produtores 

locais, e, por outro, o apoio institucional e financeiro das entidades responsáveis pela promoção turística do 

território, num processo que realça os produtos locais, que os faz chegar ao mercado de forma inovador, ao 

mesmo tempo que promove o território como destino turístico.

Merece referência a adesão do Tierra de Bellotas à Associação de Produtores do Porco Ibérico da 

Extremadura, facilitando o relacionamento do projeto com os pequenos agricultores e criadores locais, 

permitindo a comercialização de produtos de primeira qualidade provenientes de explorações e produções 

sustentáveis.
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         Inovação 

O principal fator de inovação do Tierra de Bellotas concretiza-se na capacidade de integrar diferentes setores 

(agropecuária e turismo), permitindo desenvolver novos e mais competitivos produtos e serviços tendo por 

base um produto endógeno, os seus meios tradicionais de produção e o valor natural e cultural da região. 

Mais precisamente, no contexto turístico, destaca-se a implementação de produtos integrados, que 

envolvem a visitação de vários lugares de produção, com uma forte dimensão experiencial e didática sobre a 

"cultura do presunto".

Paralelamente, destaca-se a criação de uma marca identitária, a Tierra de Bellotas, para um produto 

certificado de uma região com uma herança agropecuária e agrícola singular, que tem como elemento 

diferenciador a alimentação dos animais à base de bolota.

Neste ponto, evidencia-se a constituição de uma rede de restaurantes com um 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 mesma.

 

Considerando o tempo de experiência do projeto, iniciado em 2013, a sua internacionalização está ainda 

numa fase inicial. Destaca-se, porém, a participação, em 2014 e 2015, na Feira Internacional de Franchising do 

México, para apresentar a rede de restaurantes e o seu modelo de negócio a investidores de todo o mundo. 

Esta feira, onde participaram cerca de 400 marcas de franchising, permitiu à Tierra de Bellotas expandir a sua 

marca para países da América Latina e da Europa, tendo sobressaído pelo conceito do negócio.

O facto de Tierra de Bellotas ser uma marca que agrega, também, um projeto turístico, a participação na 

referida feira foi importante para divulgar a região e o seu valor turístico, designadamente o turismo 

gastronómico e o turismo rural.

f

 

Promoção externa / internacionalização 
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Resultados, lições e reflexões

O projeto Tierra de Bellotas representa um exemplo relevante no que concerne à valorização dos 

produtos produzidos localmente, à exploração de canais de promoção e comercialização 

inovadores e ao consequente aproveitamento turístico da visibilidade gerada em torno da sua região 

de origem.

Este projeto distingue-se especialmente pela criação de um franchising de restaurantes –Tierra de 

Bellotas – que funciona, por um lado, como local de degustação, comercialização e escoamento dos 

produtos Made in Extremadura e, por outro, como elemento de promoção externa por excelência da 

região e dos seus produtos de referência. 

A montagem de um modelo de negócio assente na comercialização de produtos genuínos de 

elevada qualidade a preços competitivos resultou na sua rápida internacionalização. 

Além da criação de um modelo que gera receitas para os produtores locais e promove a criação de 

emprego, este projeto também contribui para aumentar o interesse turístico numa região dotada de 

uma herança agropecuária e agrícola singular.

Em consequência do projeto, tem-se assistido à mobilização da região no sentido de articular 

produtos turísticos integrados com uma forte dimensão experiencial e didática acerca da "cultura do 

presunto", permitindo conhecer toda a cadeia de produção deste produto endógeno.

O
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Tierra
de Sabor

Espanha

Castela e Leão

www.tierradesabor.es

Apresentação 

Lançada em Março de 2009 pelo Governo Regional de Castela e Leão, a iniciativa Tierra de Sabor nasceu 

com o propósito de colocar sob uma mesma marca-chapéu os produtos agroalimentares de referência 

produzidos na região. 

Sendo a região de Castela e Leão reconhecidamente uma das regiões mais importantes de Espanha no que 

toca à existência de produtos agroalimentares de referência, procedeu-se à criação da marca Tierra de 

Sabor que funciona, simultaneamente, como selo de qualidade dos produtos locais e como identidade 

visual que distingue os produtos agroalimentares de qualidade produzidos na região.

A iniciativa Tierra de Sabor contribui para o sucesso de pequenos e médios produtores locais, dando uma 

face aos seus produtos, ao mesmo tempo que permite a preservação da identidade local e das próprias 

áreas de produção, bem como da herança agrícola e cultural destes territórios.

Ú
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Parcerias e cooperação

A Tierra de Sabor agrega hoje mais de 850 aderentes de diferentes fileiras do setor agroalimentar da 

região de Castela e Leão. Entre as fileiras abrangidas encontram-se: os vinhos e bebidas, as carnes 

frescas, as carnes processadas, o leite e derivados, as frutas, as verduras e vegetais, a panificação, ou as 

conservas.

A lógica de cooperação instituída reside numa conformidade dual segundo a qual os produtos das entidades 

aderentes são representados pela marca Tierra de Sabor, ao passo que a entidade gestora da mesma se 

ocupa dos aspetos relativos ao marketing e comercialização dos mesmos. 

No caso específico da Tierra de Sabor, aquelas que se constituem como entidades parceiras são aquelas 

que aderem à marca e que contribuem para que esta seja representativa de um número crescente de 

produtos agroalimentares de excelência na região.

Considerando que os valores da qualidade e autenticidade são centrais na Tierra de Sabor, foi criado um 

regulamento de adesão e uso da marca que define requisitos rigorosos para as entidades aderentes, por 

forma a manter padrões de qualidade elevados.

 

 

Podem identificar-se algumas iniciativas promovidas sob a temática da criação de marca e que se revelaram 

particularmente inovadoras. São disso exemplo o "Restaurante de la Tierra" ou a "Tierra de Sabor - Club 

Seleción", que contribuíram para potencializar a notoriedade externa da marca e o potencial de 

comercialização dos produtos da região.
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         Inovação 

O sucesso e a visibilidade externa conseguidos pela marca Tierra de Sabor fizeram com que fossem 

estudadas formas inovadoras de comercializar os produtos da região e assim gerar mais-valias para a região. 

A este nível, entre as iniciativas mais destacadas encontram-se as seguintes:

Restaurante de la Tierra. Esta iniciativa possibilita que restaurantes por toda a Espanha adiram e 

possam usar a submarca Restaurantes de la Tierra como elemento diferenciador. Ainda que 

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. Neste momento são 15 os restaurantes que usam a submarca 

Restaurante de la Tierra em toda a Espanha;

Tierra de Sabor - Club Selección. Esta é uma iniciativa mais recente que tem como objetivo 

maximizar a visibilidade externa da marca Tierra de Sabor, por via do lançamento do franchising 

Tierra de Sabor - Club Selección. Usando imperativamente todos os requisitos da marca, os 

estabelecimentos do franchising têm duas variantes: "Gastrobar" e "Tienda". Os primeiros são 

locais de venda e degustação de produtos Tierra de Sabor, ao passo que nos segundos apenas se 

vendem os produtos da marca. É possível encontrar estabelecimentos deste tipo em Palencia e 

Segóvia. 

Outra das inovações relevantes, com vista a chegar ao maior número de consumidores foi a segmentação da 

oferta de produtos em quatro linhas diferenciadas: "Sabor Social", "Sabor Saudável", "Sabor Ecológico" e 

"Sabor Artesanal". De entre estes, merece particular referência a linha "Sabor Social" que demonstra o 

compromisso da marca e das indústrias agroalimentares que lhe estão associadas com entidades sociais da 

região.

 

Ú

Ú
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Desde o seu lançamento, a marca Tierra de Sabor tornou-se num selo de qualidade e uma referência no setor 

agroalimentar, alcançando um elevado grau de externa. Esta repercussão deve-se, sobretudo, à combinação 

da excelência dos produtos agroalimentares produzidos em Castela e Leão e de uma estratégia de marketing 

arrojada e consistente junto dos públicos-alvo preferenciais. Entre as ações de promoção externa mais 

marcantes patrocinadas pela Tierra de Sabor estiveram:

Las vendimas de Ortega e Gasset. Ação de marketing desenvolvida em pleno centro de Madrid para 

promoção da qualidade dos vinhos de Ribeira del Duero. A ação, que incluiu uma demonstração da 

pisa das uvas, teve a participação de mais de 2 mil pessoas;

Premio Tierra de Sabor - Concurso de Pinchos Ciudad de Valladolid. Ação de marketing que atribui 

um prémio de valor significativo ao autor da melhor tapa produzida apenas com produtos da marca;

Semana Internacional de Cine de Valladolid. Promoção dos produtos Tierra de Sabor no evento 

através da realização dos cocktails para os convidados e da utilização dos materiais 

comunicacionais da marca em vários formatos físicos do evento.

Vídeo promocional. Realização de um vídeo promocional da marca com a participação de Gary 

Dourdan, protagonista da série televisiva CSI Las Vegas;

Promoções na grande distribuição. A marca Tierra de Sabor esteve presente, ao longo de todo o ano, 

em vários estabelecimentos das redes E. Leclerc, Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés e El Árbol, 

permitindo aos aderentes promover diretamente os seus produtos nestes locais;

Participação em feiras internacionais. A marca Tierra de Sabor tem vindo a marcar presença regular 

em feiras internacionais de relevo no setor agroalimentar, tais como a San Sebastián Gastronomika 

(San Sebastián, País Basco), a Fruit Attraction (Madrid), a Fruit Fusion (Madrid), a Salón Gourmet 

(Madrid) e a Alimentaria (Barcelona).

Promoção externa / internacionalização 

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú



A L TO TÂ M E G A

+Turismo+Sabor Benchmarking Internacional +Turismo +Sabor - Boas Práticas e 

70

Resultados, lições e reflexões

Desde 2009, a marca Tierra de Sabor tem vindo a dar passos seguros no sentido da progressiva 

afirmação dos produtos agroalimentares de Castela e Leão.

Neste caso importa relevar, o sucesso na criação de uma marca forte e respetiva estratégia de 

marketing. Para tal, contribuíram as iniciativas empreendidas com o objetivo de aumentar a 

notoriedade externa e diversificar os canais de comercialização dos produtos que integram a marca. 

Refiram-se, neste particular, aquelas relativas à criação da submarca Restaurante de la Tierra, à 

criação do franchising Tierra de Sabor – Club Selección e à própria segmentação da oferta em quatro 

linhas diferenciadas, "Sabor Social", "Sabor Saudável", "Sabor Ecológico" e "Sabor Artesanal".

O trabalho desenvolvido tem vindo a produzir um impacto significativo, sobretudo no mercado 

espanhol. De acordo com um estudo da consultora Nielsen, a marca Tierra de Sabor é reconhecida 

por 98% das pessoas da região de Castela e Leão e por 60% das pessoas em toda a Espanha.

  

O

Acompanhando a era da digitalização, a marca Tierra de Sabor dispõe também de um Portal Web moderno e 

apelativo e de uma presença forte e animação regular nas principais redes sociais (i.e. Facebook, Twitter e 

Instagram). No Portal Web, em particular, são fornecidos os contactos de todos os aderentes nas diversas 

fileiras, permitindo aos potenciais consumidores contactar diretamente com os produtores e fornecedores.

 

f
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Una Montagna
di Accoglienza nel Parco

Itália

Ligúria

www.unamontagnadiaccoglienza.it

Apresentação 

Una Montagna di Accoglienza nel Parco é um consórcio formado para promover o património natural e 

cultural estruturado em torno de três serras da região da Ligúria: a Val Graveglia, a Val Sturla e a Val d'Aveto.

Este consórcio é o resultado da participação de vários agentes e operadores turísticos no Programma 

Integrato di Ospitalità Diffusa, que visou o cofinanciamento para a criação de consórcios para instituírem 

redes de gestão partilhada no território.

Em termos operacionais, o consórcio desenvolve as seguintes atividades principais:

Criação de uma administração do consórcio;

Criação de um centro de acolhimento, que também é a sede do consórcio;

Criação do site na internet com sistema de reservas e compras online;

Ú
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Parcerias e cooperação

Aproveitando as oportunidades de um programa público de promoção turística, diferentes atores, com 

interesse no fomento do turismo (e.g. entidades públicas, operadores turísticos, associações desportivas e 

culturais, etc.), desenvolveram um cluster com uma gestão partilhada do conjunto dos recursos turísticos da 

região.

Para além dos atores mais tradicionais do setor, o cluster caracteriza-se por integrar agentes/operadores 

"não tradicionais" e sem uma relação direta com o setor do turismo, designadamente associações culturais e 

clubes desportivos, entre outros.

A constituição deste cluster foi relevante para afirmar uma gestão partilhada dos recursos turísticos da região 

e promover uma oferta integrada de turismo, permitindo, por exemplo, a criação de percursos de visitação 

integrados; a relação entre o tecido produtivo local e o conjunto dos operadores turísticos da região, a 

implementação de preços e produtos mais competitivos; a participação coletiva em eventos externos e 

internos de promoção da região ou a participação conjunta em programas de cofinanciamento.

 

 

Participação em eventos e exposições de promoção turística;

Organização de eventos, no contexto interno da região, para atrair visitantes e turistas;

Preparação de candidaturas para os fundos de financiamento disponíveis;

Formação dos agentes e operadores turísticos.

O conjunto destas atividades tem como principais objetivos: qualificar a oferta turística com base nos seus 

valores identitários e endógenos; valorizar a produção agrícola local, promover a identidade 

enogastronómica da região e o artesanato e tradições locais; valorizar o património cultural e natural, 

fomentando as atividades e iniciativas de visitação; reforçar a capacidade de certificação dos produtos locais, 

bem como a sua difusão e reconhecimento pelo público.

 

Ú
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         Inovação 

No que concerne à inovação, no presente caso pode-se destacar o investimento realizado em plataformas 

web e na promoção digital. Através do próprio website e tendo por base a cartografia do Google Maps, é 

possível aos utilizadores encontrar todos os pontos de interesse do território de acordo com a sua tipologia 

(e.g. comércio, bares, restaurantes, lojas de produtos endógenos, museus, património 

natural/arquitetónico/paisagístico, etc.) e fazer um pacote "à medida" de forma informada e cómoda.

Do mesmo modo, o fomento da inovação e da competitividade também se evidencia pela inclusão de um 

sistema de reservas e compras online no portal, permitindo também a fidelização do consumidor e a 

personalização do marketing da marca, através da criação de um "perfil de cliente" e da análise constante da 

sua utilização.

Destaca-se, também, a aposta na formação dos vários parceiros em temas que se consideram fundamentais 

para a qualificação da oferta turística, nomeadamente multilinguismo, gestão de clientes, normas higiénico-

sanitárias, informática, marketing e sistemas de financiamento.

O consórcio estabelecido investiu na criação e promoção externa da marca. Destaca-se a prioridade dada ao 

multilinguismo e a criação do Portal Web que, pela sua funcionalidade de reservas e compras online e de criação 

de perfis de utilizador, permite uma maior eficiência nas atividades promocionais.

Destaca-se, também, a criação de uma linha gráfica comum a todos os parceiros, fundamental para incrementar 

uma maior e mais ampla divulgação do consórcio e das ofertas disponibilizadas por cada parceiro, considerando 

a força do impacto visual e a sua capacidade para ser divulgada numa comunidade mais alargada.

Deve, ainda, valorizar-se a parceria estabelecida com a Obiettivo Green Enjoy your City, por permitir a 

integração na sua rede de networking, a qual, atualmente, abrange uma escala nacional e internacional.

Promoção externa / internacionalização 
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Resultados, lições e reflexões

O consórcio Una Montagna di Accoglienza nel Parco constitui um importante estudo de caso para 

compreender a importância da gestão comum de uma rede alargada de parceiros diferenciados.

Esta gestão conjunta é, desde logo, crucial para a existência de uma estratégia continuada e de 

médio prazo, que permite obter resultados como: participação em programas de financiamento 

público; criação de produtos turísticos integrados (e.g. percursos turísticos; serviços de apoio à 

visitação da região; atividades de animação); e também a criação de parcerias especificas entre 

associados que fomentem produtos turísticos inovadores (e.g. alojamento rural; menus com 

produtos endógenos).

Este caso é, também, relevante pela inclusão de um número muito alargado de parceiros, 

nomeadamente parceiros que não estão diretamente ligados ao setor do turismo (associações 

culturais e desportivas; produtores agrícolas e vinícolas), permitindo criar uma rede de pontos de 

interesse e promotores turísticos mais alargada e espalhada por toda a região, fomentando as 

experiências de continuidade da visitação.

A constituição do consórcio foi particularmente relevante para a criação de uma marca turística para 

a região e para o conjunto dos parceiros, permitindo a concepção da respetiva imagem e de um 

plano de comunicação.

  

O
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Yonne
Tourisme

França

Bourgonha

www.tourisme-yonne.com 

Apresentação 

O território de Yonne, localizado na Borgonha (França), destaca-se pelas suas características biofísicas e 

morfológicas, pela importância histórica do lugar e pelo diversificado património natural e cultural. É uma 

região com uma "vocação rural", onde predominam produtos agrícolas e vinícolas com uma qualidade 

superior, e também artesanato com identidade.

A valorização turística do território e do seu potencial endógeno deu origem à criação em 1992, pelo Conseil 

Départemental de l'Yonne, da Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des Offices de 

Turisme(OT) et Syndicats d'Initiative(SI) de l'Yonne.

Com o objetivo de alavancar múltiplas competências, a agência estrutura cinco polos de ação: Polo de 

desenvolvimento e competitividade; Polo do suporte informático e media; Polo de relações territoriais dos 

Postos de Turismo; Polo de atratividade e Polo de reservas turísticas.

Ú
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Parcerias e cooperação

A Yonne Tourisme constitui-se como um cluster que agrega diferentes tipos de atores para desenvolver o 

turismo da região de Yonne. O cluster promove o trabalho em rede de um grupo alargado de agentes com 

interesse no desenvolvimento turístico local, através de uma metodologia que vai desde a análise do projeto 

turístico até à sua integração e comercialização, passado pelo suporte técnico e institucional e pela definição 

de um plano de marketing, comunicação e comercialização.

Esta metodologia torna a Yonne Tourisme numa plataforma de mediação entre stakeholders, promovendo 

atividades como: grupos de trabalho para definição de estratégias comuns de desenvolvimento, de 

comercialização e marketing; parcerias entre stakeholders para desenvolver e comercializar pacotes 

turísticos integrados; organização conjunta de eventos; e participação conjunta nas atividades de promoção 

externa da região. 

Ao nível das parcerias, destaca-se a criação das submarcas Famil'Yonne e Étap'Loisirs que agregam, 

respetivamente, o conjunto de agentes e operadores que fomentam o turismo adaptados às famílias e 

aqueles que fomentam as atividades desportivas de lazer. Realça-se, também, o concurso Villes et Villages 

Fleuris que promove um projeto cooperativo dos agentes de um lugar que melhore a qualidade de vida dos 

residentes.

A fundação da agência foi relevante para a criação da marca turística Yonne Tourisme, agregando sob uma 

identidade todos os recursos turísticos existentes, bem como o conjunto de todos os agentes interessados 

no desenvolvimento turístico da região (operadores turísticos; organismos públicos).

Atualmente, a marca turística da região agrega cerca de 250 lugares e sítios de visitação; diversas atividades 

de lazer na natureza promovidas por mais de 300 agentes/promotores turísticos; infraestruturas e 

operadores de turismo fluvial; um diversificado conjunto de produtos endógenos (vinícolas; gastronomia; 

artesanato); e vários equipamentos de apoio turístico e de promoção turística.
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         Inovação 

A Yonne Tourisme contempla um conjunto de ações e de produtos que se destacam pela inovação e 

capacidade de gerar inovação. Desde logo, foi criado um observatório de políticas territoriais, cuja função 

principal é a de elaborar estudos de diagnóstico sobre o desenvolvimento turístico da região, seus valores e 

necessidades. É também sua função acompanhar a implementação de projetos turísticos na região e 

disponibilizar informação relevante.

Outro fator de inovação tem que ver com a implementação de um Sistema de Informação Turística ligado à 

base de dados regional, que permite agregar numa base de dados própria todos os agentes turísticos 

regionais, facilitando a criação de pacotes turísticos integrados e o desenvolvimento de novos produtos e 

serviços.

A este nível, destaca-se a criação de um portal web que permite a divulgação e promoção dos valores 

turísticos da região, e, sobretudo, a comercialização de produtos turísticos através da reserva de 

pacotes turísticos integrados, aliada à compra de serviços complementares associados (e.g. guias 

turísticos). O portal dispõe de um mecanismo de reservas cujas caraterísticas permitem fidelizar o cliente 

personalizar o marketing, através da criação de um perfil e da monitorização da sua utilização. O portal 

web permite a análise da sua utilização pelos utilizadores, gerando relatórios para os 

agentes/operadores turísticos.

A Yonne Tourisme promove, ainda, a integração dos associados nas agências de certificação e qualificação 

de produtos/recursos, nomeadamente: a Petit Cités de Caractère (marca nacional que promove o turismo 

rural); a Vignobles & Découvertes (certificação nacional do enoturismo); a Accueil Vélo (certificação nacional 

e regional que promove o ciclismo); e a Tourisme et Handicap (certificação nacional que valoriza a 

acessibilidade a pessoas com deficiência).

 



Em relação à promoção externa da marca, dá-se destaque à implementação de um plano de marketing que, 

entre outras funções, identifica as ações concretas para a internacionalização, designadamente: promover os 

recursos turísticos mais valorizados; incrementar o multilinguismo em todos os recursos de divulgação e 

informação; e participar em eventos internacionais de promoção.

Destaca-se o investimento no multilinguismo, presente tanto nos meios de comunicação utilizados (Portal 

Web), como no conjunto das informações, impressas ou digitais, disponibilizadas pelos agentes/operadores 

turísticos.

A promoção externa beneficiou, ainda, da capacidade da agência para influenciar o desenvolvimento 

territorial da região, mais precisamente a fixação de companhias aéreas low cost, a valorização da rede de 

transportes coletivos, a qualificação da rede viária, entre outros.

Promoção externa / internacionalização 
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Resultados, lições e reflexões

No caso em apreço, a criação de uma marca turística (i.e. Yonne Tourisme) e a constituição de uma 

agência responsável pela sua gestão, representam um importante estudo de caso sobre a 

implementação de um cluster do turismo. Esta abordagem permite à região beneficiar de produtos 

turísticos inovadores, que aproveitam os recursos existentes e se afirmam nos segmentos de 

mercado considerados prioritários.

A agência assume uma importância crítica na promoção e qualificação turística da região. Com 

efeito, as suas competências vão muito para além da mera divulgação dos recursos turísticos 

existentes, abrangendo aspetos como a consultoria, a mediação dos stakeholders locais, os 

estudos de mercado, a avaliação das iniciativas turísticas e sua análise estratégica, a preservação e 

conservação dos recursos turísticos, o contacto com a comunicação social, a coordenação das 

atividades de animação, entre outras.

A Yonne Tourisme constitui, ainda, um bom exemplo do aproveitamento das oportunidades 

presentes na web, designadamente no que se refere à implementação de uma plataforma de 

reservas e compras online, e, sobretudo, a criação perfis de utilizador que permite a sua fidelização e 

a análise do seu comportamento online.

Finalmente, destaca-se também o desenvolvimento de diversos suportes comunicacionais e 

informativos em várias línguas, como forma de alcançar os públicos-alvo considerados relevantes. 

Entre estes suportes encontram-se, sobretudo, o Portal Web e os diferentes produtos impressos 

(guias; bilhetes; brochuras; etc.).

O
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4. SÍNTESE CONCLUSIVA

Na sequência da análise dos estudos de caso selecionados, é possível destacar alguns fatores críticos de 

sucesso que devem ser salientados e tomados em consideração do ponto de vista da criação e dinamização 

de uma rede colaborativa envolvendo os setores do turismo e agroalimentar no Alto Tâmega. 

Na sua generalidade, os fatores críticos de sucesso são transversais a vários dos casos em análise, não 

obstante poderem estar mais evidenciados nuns do que noutros. 

Nesta síntese apresentam-se esses fatores críticos organizados pelas vertentes que se consideraram 

estratégicas para a criação e dinamização da rede colaborativa: parcerias e cooperação, inovação e 

internacionalização/promoção externa.

Parcerias e cooperação

A cooperação como forma de sucesso em setores tradicionalmente atomizados

Os estudos de caso selecionados são, desde logo, exemplos de iniciativas e/ou projetos que têm como base 

a criação de sinergias, complementaridades e dinâmicas de trabalho conjuntas, que se consideram fatores 

críticos na afirmação dos projetos e iniciativas estudados.

Assim, num primeiro momento, deve sublinhar-se a importância das parcerias e/ou estratégias cooperativas 

estabelecidas em regiões e setores com relações tradicionalmente mais fragmentadas e atomizadas. O 

surgimento deste tipo de dinâmicas colaborativas está muito associado ao entendimento, por parte de cada 

um dos stakeholders e atores locais, de que o sucesso e a sustentabilidade da sua atividade estão muito para 

além do seu êxito individual e da mera competição intrasectorial e/ou intrarregional, estando sobretudo 

dependentes da capacidade de afirmação e diferenciação do seu setor e/ou região no plano externo. Nesta 

medida os processos cooperativos são vistos como um meio necessário para aspetos como o aumento da 

notoriedade externa, o incremento da escala de produção, a criação de sinergias e complementaridades 

com vista à melhoria de produtos/serviços, entre outros.
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A emergência de lógicas de cluster (formais e informais)

Em grande medida, o sucesso de muitos dos casos estudados está relacionado com emergência de uma 

lógica de cluster, ou seja, da capacidade por eles evidenciada de agregar o conjunto da cadeia de valor que 

lhes está direta e indiretamente associada, indo muito além da tradicional visão setorial. Assim, ainda que se 

possam salientar casos do setor turístico (i.e. Cluster Turismo de Galícia, Herzegovina Tourism Cluster, Yonne 

Tourisme) e do agroalimentar (i.e. Coren) que agregam o conjunto das cadeias de valor dos respetivos 

setores, ganham particular relevo aqueles o fazem envolvendo ambos os setores numa lógica intersetorial e 

mutuamente reforçadora (i.e. Região Gastronómica de Almenland, Taste Real, Taejo Internacional, Tierra de 

Bellotas e Tierra de Sabor).

A existência de entidades responsáveis pela animação das parcerias

Frequentemente, à criação deste tipo de dinâmica inclusiva e integradora corresponde a conceção de uma 

entidade gestora, cuja responsabilidade vai para além da mera direção e orientação estratégica do 

projeto/iniciativa/entidade. Com efeito, este tipo de estrutura afigura-se particularmente relevante ao nível da 

"animação" das parcerias, nomeadamente por via da criação/identificação de oportunidades que permitam 

aprofundar as sinergias existentes e/ou criar novas ligações entre as entidades que colaboram sob sua 

égide. São exemplos da existência deste tipo de estruturas casos como o Cluster Turismo de Galícia, o 

Herzegovina Tourism Cluster, o Taste Real ou o Yonne Tourisme.

A integração entre os setores do turismo e do agroalimentar

De análise efetuada, verifica-se um número significativo de casos em que prevalece uma lógica intersetorial e 

integradora dos setores do turismo e agroalimentar. Cria-se, assim, uma dinâmica segundo a qual a 

existência de um produto/conjunto de produtos agroalimentares de referência permitem mobilizar a 

promoção de toda a imagem de uma região, com forte impacto no setor turístico local. São disso exemplo 

casos como a Almenland Região Gastronómica, ou as iniciativas Taste Real e Tierra de Sabor. Do mesmo 

modo, existem casos em que a natureza fundamentalmente turística da iniciativa tem na gastronomia local 

um elemento estruturante da sua visitação. São disso exemplos o Herzegovina Tourism Cluster, ou os 

projetos Una Montagna di Accoglienza e Taejo Internacional).
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         Inovação 

A diversidade dos tipos de inovação

Dos casos estudados também resulta claro que em setores tradicionais como os do turismo e do 

agroalimentar não só a inovação é possível, como pode acontecer aos mais variados níveis: inovação de 

produto, inovação do processo, inovação na aproximação aos mercados/marketing e inovação 

organizacional. De acordo com a análise efetuada, a maioria dos casos apresenta inovações ao nível 

organizacional e do marketing.

A inovação organizacional e a profissionalização da comercialização

Ao nível organizacional, evidencia-se claramente a criação de estruturas profissionalizadas que permitem 

aos pequenos produtores dedicar-se apenas à sua atividade principal, deixando a identificação de canais 

de distribuição, a promoção e a negociação com distribuidores a cargo das estruturas criadas 

especificamente para o efeito. Estas estruturas profissionalizadas podem ter diferentes caraterísticas, 

desde empresas (caso de Almenland), cooperativas (Coren), até à própria entidade gestora do cluster 

(Terra de Sabor).

A inovação nas formas de aproximação aos mercados / marketing

Por outro lado, identificam-se também vários casos de inovação na aproximação aos mercados/marketing. 

Neste caso pode-se referir a criação de novos canais de distribuição, novas formas de promoção, ou 

definição dos produtos. No caso dos produtos agroalimentares salientam-se os casos que permitem atuar 

em mercados de fora das regiões analisadas, de acordo com regras estabelecidas. É o caso dos das lojas 

Tierra de Sabor - Club Selección, dos Restaurantes de la Tierra ou dos restaurantes da Tierra de Bellotas que, 

com sistemas do tipo franchising que seguem orientações e critérios rigorosos, permitem aos produtos das 

regiões promotoras atingirem mercados externos (contribuindo, paralelamente, para visibilidade externa e 

para a qualificação da imagem da região.
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A importância da marca

Em setores como o turismo e agroalimentar, a existência de redes de cooperação e iniciativas conjuntas tem 

como grande objetivo o aumento da notoriedade externa dos produtos e serviços da rede e/ou o aumento da 

escala de produção com vista a aumentar o seu potencial de internacionalização. 

Através dos casos estudados, é percetível que a criação de uma marca, enquanto identidade visual que 

permite reconhecer visualmente a iniciativa/projeto e transmitir a sua essência, a sua proposta de valor e 

respetivos elementos constitutivos, foi considerada pedra angular na estratégia de promoção turística na 

quase totalidade deles. 

Neste particular destaca-se, contudo, o facto de em muitos dos casos analisados as marcas definidas terem 

um caráter regional e inclusivo – as chamadas "marcas território". Estas fazem conviver sob um mesmo 

chapéu visual e identitário os elementos caraterísticos mais significativos de um determinado território ou 

região, sejam os atrativos e infraestruturas de apoio à atividade turística, os produtos endógenos, o 

património natural, cultural e arquitetónico, entre outros. É assim possível construir um posicionamento 

diferenciado e difundir a identidade e os valores de um território através da comunicação. São disto 

exemplos os casos da Região Gastronómica de Almenland, do Herzegovina Tourism Cluster, do Taejo 

Internacional, do Taste Real, do Tierra de Bellotas, do Una Montagna di Accoglienza e do Yonne Tourisme.

A existência de estratégias de marketing e ações de promoção externa

A importância da adoção de uma estratégia de marketing coerente e eficaz está, muitas das vezes, na origem 

da própria criação dos projetos/iniciativas estudados. Enquadram-se aqui, em particular, os casos do Cluster 

de Turismo de Galícia e do Herzegovina Tourism Cluster, que têm entre as principais competências serem a 

voz das respetivas regiões em feiras internacionais de turismo, eventos promocionais, entre outros. Por outro 

lado, outra das estratégias adotadas a este nível é a criação de departamentos/entidades/empresas com a 

responsabilidade exclusiva do marketing do projeto/iniciativa. 

Assim acontece no caso da Região Gastronómica de Almenland coma Almenland Marketing, do Yonne 

Promoção externa / internacionalização 
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Tourisme com a Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des OT et SI de l'Yonne e da 

iniciativa Taste Real.

Existem ainda vários casos em que a estratégia de promoção e comercialização passa pela presença física 

nos principais mercados-alvo, destacando-se, neste específico, os casos do Tierra de Bellotas (através de um 

sistema de franchising) e do Tierra de Sabor (através de lojas próprias).

A presença online e nas redes sociais

Por fim, a generalidade dos casos de estudo analisados beneficia de uma presença online forte. Por norma, 

além da mera presença, seja através de um website e das redes sociais com maior impacto nos 

utilizadores/consumidores (e.g. Facebook, Twitter e Instagram), destaca-se a adoção, por alguns deles, de 

plataformas de reservas e e-commerce (i.e. Região Gastronómica de Almenland, Taste Real, Una Montagna 

di Accoglienza e Yonne Tourisme), de webbapps (i.e. Cluster Turismo de Galícia, com a iniciativa Presume de 

Galícia) ou ainda de meios de comunicação com uma linguagem universal, tais como a imagem e o vídeo, 

casos dos projetos Tierra de Sabor e Taejo Internacional.
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