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“Através do presente trabalho, o projeto
pretende enquadrar as atividades atuais no
Alto Tâmega no que concerne aos dois
sectores que são alvo do projeto:
turismo e produtos agroalimentares.
Foram identificados 12 casos de boas práticas
regionais em matérias relevantes para a
melhoria da competitividade empresarial inovação, internacionalização, promoção e
comercialização, que entendemos disseminar,
considerando a sua relevância e impacto
positivo na economia do território.”
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1. INTRODUÇÃO
O projeto "+ Turismo + Sabor – Alto Tâmega com Sabor" tem como objetivo central
a criação, no Alto Tâmega, de uma rede colaborativa nos setores do Turismo e
Agroalimentar, orientada para o reforço da competitividade do tecido empresarial e
da imagem da região. O projeto pretende também contribuir para o incentivo à
inovação e à internacionalização dos setores em causa com base na cooperação.
O projeto é desenvolvido em parceria pela Associação Empresarial do Alto
Tâmega (ACISAT) e pela Associação de Desenvolvimento Regional do Alto
Tâmega (ADRAT), em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega e a Escola Profissional de Chaves.
O projeto "+ Turismo + Sabor – Alto Tâmega com Sabor" tem em vista valorizar a
excelência dos produtos agroalimentares da região e reforçar a imagem do seu
turismo, criando sinergias entre ambos os setores. Desta forma pretende-se
contribuir para gerar novas formas de trabalho e novos produtos e, assim,
concorrerpara a afirmação do Alto Tâmega e para a dinamização da economia
regional. Deste modo, é possível evidenciar os seguintes objetivos específicos:

Ú

Potenciar a articulação entre setores complementares, no sentido da definição
e criação de Clusters regionais;

Ú

Promover a cooperação empresarial;

Ú

Contribuir para a redução de riscos e custos para as empresas, através da
realização de investimento de utilidade comum;

Ú

Afirmar a excelência dos produtos regionais e do destino Alto Tâmega, através
de uma marca única e forte;

Ú

Aumentar o potencial de exportação da região e orientar as suas empresas
para mercados mais dinâmicos;

Ú

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 boas
práticas já implementadas no Alto Tâmega em matéria de cooperação, inovação e
internacionalização, nos setores do Turismo e do Agroalimentar e que se possam
considerar inspiradoras da ação dos diferentes atores regionais.
Previamente, contudo, à identificação e caraterização destes casos de sucesso na
região, proceder-se-á a um enquadramento do projeto no contexto de alguns dos
documentos estratégicos mais relevantes no domínio territorial e turístico. Este
trabalho permitirá, por um lado, perceber o caráter estruturante atribuído aos
setores do turismo e do agroalimentar no contexto do desenvolvimento regional, e,
por outro, compreender como os segmentos e ativos turísticos com maior
potencial na região do Alto Tâmega convergem com as prioridades estratégicas
definidas para o setor, de acordo com os principais documentos enquadradores
de nível nacional e regional.

Ú

Neste sentido, em termos de organização, para além da presente Introdução, o
presente documento – Relatório +Turismo +Sabor - Boas Práticas no Alto Tâmega
– encontra-se dividido nos seguintes capítulos:

Ú

Enquadramento estratégico. Neste capítulo é realizado um enquadramento
estratégico do projeto " Turismo + Sabor – Alto Tâmega com Sabor" com os
mais relevantes documentos estratégicos, quer no domínio do
desenvolvimento territorial regional (i.e. Estratégia Integrada de
Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega), quer do setor turístico (i.e.
Estratégia Turismo 2027, Turismo 2020: Plano de Ação para o Desenvolvimento
do Turismo em Portugal e Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de
Portugal | Horizonte 2015-2020).

Ú

Estudos de caso. Neste capítulo são identificados e caraterizados de forma
aprofundada 12 casos de boas práticas regionais, nos setores do turismo e do
agroalimentar, que, pela sua capacidade atual e potencial configuram referências
para o tecido produtor local, podendo ter um efeito demonstrador junto deste.

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/promoção externa.
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2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
A região do Alto Tâmega, constituída pelos municípios de Boticas, Chaves,
Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar abrange uma área
de aproximadamente 2 922 km2e registava em 2015, de acordo com as projeções
do Instituto Nacional de Estatística (INE), uma população residente de 89.260
habitantes, correspondendo sensivelmente a 2,5%da população da região Norte
de Portugal.
Este território 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 Orense.
A atividade agrícola e a agroindústria detêm um papel de grande relevo no
panorama económico deste território de baixa densidade. Os recursos endógenos
de destacada qualidade constituem-se como um dos fatores de diferenciação
destes municípios, sendo de destacar os produtos endógenos de qualidade
reconhecida, muitos dos quais com garantia de Denominação de Origem
Protegida (DOP)e de Indicação Geográfica Protegida (IGP), entre os quais se
destacam a carne, o mel, o azeite, a castanha, a batata e os produtos de fumeiroe
os enchidos, entre outros.
A atividade turística constitui-se como outra das apostas estratégicas do Alto
Tâmega, fundada numa oferta de turismo termal e de turismo em espaço rural
(TER) que complementa a beleza natural da região, contextualizada por grandes
áreas de interesse natural e que lhe conferem um enquadramento privilegiado em
termos de biodiversidade e de riqueza paisagística.
Complementarmente, também o património cultural apresenta um papel de relevo
no panorama turístico, económico e social do Alto Tâmega. São de destacar neste
caso os monumentos nacionais com grande interesse turístico, distribuídos pelos
seis concelhos, assim como manifestações culturais diversas como o artesanato e
as tradições etnográficas.
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Nos pontos seguintes efetua-se um breve enquadramento da região do Alto
Tâmega nos instrumentos de estratégia e programação, com especial incidência
nas duas áreas temáticas em foco neste território de baixa densidade no âmbito do
presente projeto: o setor agroalimentar e o turismo.

2.1. Estratégia Integrada de Desenvolvimento
Territorial do Alto Tâmega
A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega (EIDT Alto
Tâmega), elaborada pela Comunidade Intermunicipal em articulação com um
conjunto alargado de atores, constitui-se como o referencial estratégico para o
desenvolvimento do território que assegura a coerência com as intervenções de
cariz sub-regional e regional.
A EIDT Alto Tâmega parte de um diagnóstico exaustivo do território, cuja
sistematização permitiu identificar um conjunto de oito elementos-chave que se
constituem como desafios e fatores críticos de sucesso deste território. Esses
elementos-chave para o desenvolvimento resumem-se na Figura 1:
Figura 1: Elementos-chave para o desenvolvimento do Alto Tâmega.

Água

AGRICULTURA,
PECUÁRIA E
AGROINDÚSTRIA

POPULAÇÃO

INOVAÇÃO
RELAÇÕES
CONHECIMENTO TRANSFRONTEIRİAS

TURISMO

REDE DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS

SISTEMA
URBANO

Fonte: Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega, 2014.
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O esquema acima permite identificar a agricultura, pecuária e agroindústria e o
turismo como dois dos elementos-chave na definição e estruturação de uma
estratégia de desenvolvimento do Alto Tâmega e dos municípios que integram
desta região.
A agricultura, pecuária e agroindústria apresentam um peso considerável nestes
territórios, traduzido em indicadores como a população empregada e o Valor
Acrescentado Bruto (VAB) gerado. O Alto Tâmega apresenta, de igual modo, um
conjunto alargado de produtos de qualidade certificada, que se constituem como
fatores de diferenciação, potenciando a ligação com a atividade turística. O
turismo nesta região centra-se no património natural e cultural e na tradição ligada
ao termalismo e tem vindo a acompanhar as tendências atuais do setor,
nomeadamente ao nível do turismo de bem-estar, cultural e de natureza.
A EIDT Alto Tâmega sistematiza a visão, missão, eixos estratégicos (EE) e objetivos
estratégicos (OE) para esta NUT III com vista ao período de programação 20142020, nos quais importa identificar as prioridades atribuídas ao setor agroalimentar
e ao turismo.
A visão definida para este território defende que: "Até 2020, o Alto Tâmega será um
território integrado, que conseguirá inverter as tendências demográficas atuais,
através da promoção da coesão social e da dinamização da economia local, tendo
por base o aproveitamento da localização de fronteira e a valorização dos recursos
endógenos, especialmente a água.»
Esta visão traduz-se nos seguintes eixos e objetivos estratégicos:

12

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

Ee1.
Dinamizar a base
económica local
num contexto de
especialização
inteligente

OE1. Valorização dos produtos e recursos endógenos com base
no conhecimento, na investigação e na inovação
OE2. Contribuir para a organização de setores específicos numa
lógica de criação de fileiras e de reforço das relações de
cluster
Oe3. Promover o empreendedorismo tendo em vista a
maximização do aproveitamento dos recursos locais

Ee2.
Fomentar a
utilização eficiente
e sustentável
dos recursos

Oe4. Proteger, promover e rentabilizar o património natural e
cultural como elemento distintivo
OE5. Investir na cadeia de valor da energia enquanto vantagem
competitiva do território
Oe6. Reforçar a proteção e o uso eficiente da água ao longo da
sua cadeia de valor

Ee3.
Promover a coesão e
inclusão sociais
através da valorização
e fortalecimento
da resiliência da
população local

Oe7. Apoiar a qualificação dos recursos humanos, fomentando
o ajustamento das ofertas formativas às características
territoriais e demográficas
OE8. Fortalecer os serviços sociais de proximidade às
comunidades locais, facilitando o seu acesso e o seu
funcionamento em rede
Oe9. Promover abordagens inovadoras na geração de emprego,
nomeadamente emprego qualificado

Ee4.
Reforçar a integração,
a identidade regional
e a cidadania

Oe10. Estimular a articulação de competências e a gestão
partilhada de serviços públicos
Oe11. Promover a capacidade e eficiência da administração
pública
Oe12. Fomentar a cooperação territorial estratégica e
competitiva

Ee5.
Consolidar a coesão
territorial e o sistema
urbano

Oe13. Estruturar o sistema urbano, contribuindo para a
consolidação de um polo estruturante regional
OE14. Promover a qualidade ambiental, urbanística e
paisagística do território
OE15. Melhorar a mobilidade regional e garantir a acessibilidade
e a conectividade

Fonte: Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega, 2014.
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Os Eixos e Objetivos Estratégicos definidos para o Alto Tâmega abrem a
possibilidade de intervenção num espetro alargado de domínios no território. No
entanto, é possível salientar os que contribuem de uma forma mais direta para o
reforço e a dinamização dos setores em causa no presente projeto.
O EE1. Dinamizar a base económica local num contexto de especialização
inteligente destina-se a promover o desenvolvimento de uma economia baseada
no conhecimento e na inovação, com foco num conjunto limitado de opções que
permitem evidenciar desde logo a relevância do setor agroflorestal (agricultura,
floresta, pecuária e agroindústrias), energia, indústria extrativa e rocha ornamental
e turismo (nomeadamente o turismo de saúde e bem estar), como áreas de
especialização estratégicas.
O OE1 afigura-se particularmente relevante no contexto do presente trabalho, uma
vez que define como prioridade a valorização dos produtos e recursos endógenos
com base no conhecimento, na investigação e na inovação, contribuindo
simultaneamente para o reforço do tecido empresarial regional e para a promoção
do turismo que, nestes territórios, assume um caráter indissociável dos seus
recursos endógenos distintivos.
O EE2. Fomentar a utilização eficiente e sustentável dos recursos relaciona-se
com a promoção de condições propícias à implementação de uma estratégia de
desenvolvimento sustentável, tendo por base a utilização consciente e eficiente
dos recursos da região. O Alto Tâmega tem vindo a apostar nos segmentos do
turismo ecológico e de natureza, aproveitando os recursos endógenos de forma
sustentável e fomentando a sua valorização e a atratividade da região.

Ú

Tendo em consideração este enquadramento, assume particular relevância o OE4.
Proteger, promover e rentabilizar o património natural e cultural como
elemento distintivo, dada a sua importância no desenvolvimento de uma
estratégia turística sustentada, fundada no património natural, cultural e nas
tradições e práticas ancestrais. Constituem-se como prioridades para a região:
1. Protegeras áreas identificadas como de interesse natural, associando-as à
atividade turística através da promoção de percursos e de recuperação de
tradições imateriais;
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Ú
Ú

2. Promover o património cultural, em associação com uma oferta cultural
diversificada, de cariz intermunicipal e fundada na criação de percursos e rotas
pedestres de valorização e fruição patrimonial;

3. Rentabilizar a disponibilidade cultural e natural da região, em estreita
articulação com os recursos endógenos (artesanato, água, floresta, produtos
certificados), que se constituem como um dos vetores de desenvolvimento e de
atratividade do território.

Este objetivo possibilitará o desenvolvimento de uma estratégia que torne o Alto
Tâmega uma marca distintiva pela qualidade, disponibilidade e valor acrescentado
do seu património. Esse percurso consolidará, consequentemente, a imagem da
região no país e no mundo.
No quadro do EE3. Promover a coesão e inclusão sociais através da
valorização e fortalecimento da resiliência da população local, a estratégia
assenta na valorização das potencialidades e competências das populações
locais, assim como da sua cultura, tradição, modos e estilos de vida e produção.
Neste caso, importa também referir o OE7-Apoiar a qualificação dos recursos
humanos, fomentando o ajustamento das ofertas formativas às
características territoriais e demográficas, que tem por objetivo a valorização e
melhoria das qualificações e da capacidade de resiliência da população local, com
particular enfoque sobre áreas relacionadas com os principais recursos
endógenos e/ou atividades económicas do território, em especial a agricultura, a
indústria extrativa, o turismo, a água e o termalismo.
Por fim, importa ainda mencionar o EE4. Reforçar a integração, a identidade
regional e a cidadania, cujo objetivo se pauta pelo reforço das relações de
cooperação com outras unidades territoriais, tanto em Portugal, como em
Espanha e pela consolidação do reconhecimento da identidade territorial no
exterior. Para este trabalho afigura-se também importante mencionar o OE 12.
Fomentar a cooperação territorial estratégica e competitiva que procura não só
a integração territorial das regiões ou sub-regiões da Europa, mas também a
promoção das interações e da cooperação entre elas. Considerando a posição
privilegiada do Alto Tâmega no que respeita às ligações transfronteiriças, este
objetivo permitirá a criação de mecanismos efetivos de partilha e de divulgação de
boas práticas de conhecimento, bem como o reforço da cooperação através do
fomento de novas estruturas como redes de cidades inovadoras.
15
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2.2. Estratégia Turismo 2027
Um dos principais instrumentos a ter em consideração no setor do turismo é a
Estratégia Turismo 2027, publicada em março de 2017, que se assume como
referencial estratégico para o turismo em Portugal na próxima década, permitindo
preparar e enquadrar o futuro quadro comunitário para o período de programação
2021-2027.
Este documento apresenta como visão para o turismo português em 2027:
"Afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento económico, social e
ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos
turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo.»
Em sede deste documento foi traçado um conjunto de desafios estratégicos para
os próximos dez anos, conforme apresentado na Tabela1.
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Tabela 1: Desafios Estratégicos para o Turismo de Portugal em 2027.

ÁREAS

DESAFIOS

1. Pessoas

Promover o emprego, a qualificação e valorização das
pessoas e o aumento dos rendimentos dos profissionais
do turismo.

2. Coesão

Alargar a atividade turística a todo o território.

3. Crescimento em valor

Ritmo de crescimento mais acelerado
em receitas vs. dormidas.

4. Turismo todo o ano

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

5. Acessibilidades

Garantir a competitividade das acessibilidadesao destino
Portugal e promover a mobilidade dentro do território.

6. Procura

Atingir os mercados que melhor respondem aos desafios
de crescer em valor e que permitem alargar o turismo a
todo o ano e em todo o território.

7. Inovação

Estimular a inovação e empreendedorismo.

8. Sustentabilidade

Assegurar a preservação e a valorização económica
sustentável do património cultural e natural.

9. Simplificação

Simplificar a legislação e tornar mais ágil a
administração.

10. Investimento

Garantir recursos financeiros e dinamizar o investimento.

Fonte: Turismo de Portugal, 2017.
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A estratégia traçada para os próximos dez anos foca-se na identificação de ativos
turísticos estruturantes que contribuam para a sustentabilidade e competitividade
do destino Portugal. O ativo único transversal são as pessoas, que traduzem uma
identidade nacional reconhecida em todo o Mundo. A Figura 3 sistematiza os
principais ativos que se constituem como potencialidades para o território nacional
no que respeita ao turismo.
Figura 3 – Ativos estratégicos a mobilizar na estratégia Turismo 2027. Fonte: Turismo de Portugal, 2017.

ATIVO ÚNICO TRANSVERSAL
PESSOAS

ATIVOS
DIFERENCIADORES

ATIVOS
QUALIFICADORES

ATIVOS
EMERGENTES

Clima e Luz
História e Cultura
Mar
Natureza
Água

Gastronomia e Vinhos
Eventos
artísitco-culturais,
desportivos e de
negócio

Bem-Estar
Living -Vivier
em Portugal

Estes ativos estratégicos estão presentes nos municípios que constituem a região
do Alto Tâmega. Entre estes, devem destacar-seos ativos diferenciadores como a
história e cultura, a natureza e a água, comparticular enfoque no turismo termal
que, simultaneamente, se enquadra em domínios emergentes como o turismo de
bem-estar. No que respeita aos ativos qualificadores, a gastronomia e vinhos são
um dos fatores distintivos do Alto Tâmega, graças à diversidade de produtos com
qualidade certificada e aos vinhos de qualidade produzidos nas regiões
demarcadas de Chaves e Valpaços.
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2.3. Turismo 2020 | Plano de Ação para o
Desenvolvimento do Turismo em
Portugal

Ú

Considerando a importância do setor do turismo na economia nacional e o
potencial de valorização ainda por explorar, o Turismo de Portugal desenvolveu o
documento estratégico "Turismo 2020: Plano de Ação para o Desenvolvimento do
Turismo em Portugal 2014-2020" que enquadra as prioridades para este setor no
âmbito do Portugal 2020. Constituem-se como objetivos centrais deste
documento:

Ú

Fornecer um quadro estratégico para o desenvolvimento do turismo do país e
das regiões no âmbito do ciclo de programação comunitária 2014-2020;

Ú

Assegurar um alinhamento entre estratégia e financiamento, nomeadamente
entre os instrumentos de política pública para o desenvolvimento do turismo e
os Programas Operacionais do Acordo de Parceria 2014-2020;

Ú

Contribuir para uma maior seletividade e articulação de investimentos, tendo
em vista uma maior eficácia e eficiência na aplicação dos fundos comunitários
no desenvolvimento do turismo;

Ú

Concorrer para um reforço da coordenação setorial e territorial, promovendo
um maior nível de concertação estratégica e de coordenação de atuações entre
atores setoriais e territoriais;

Potenciar redes e plataformas colaborativas facilitadoras de sinergias
tendentes à valorização económica do turismo.

Para a Região Norte, o racional estratégico centra-se na valorização dos recursos
culturais e intensivos no território, fazendo recurso das capacidades científicas e
tecnológicas e da oferta turística, promovendo percursos como forma de
aproveitamento das principais infraestruturas de entrada de visitantes. Deste
modo, a visão traçada para o Norte assenta num conjunto de atributos distintivos e
identitários:
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Figura 4
Visão traçada para a Região Norte no âmbito do Turismo 2020. Fonte: Turismo de Portugal, 2015.

Destino de excelência e
autenticidade histórico-cultural
de âmbito nacional e
internacional, suportado pelos
sítios classificados Património
da Humanidade e pelo rico
património histórico-cultural,
material e imaterial existente

Primeiro destino
ecoturístico nacional, com
relevância internacional,
tendo como mote a cultura
do vinho e da vinha e uma
envolvente turística
multifacetada

Primeiro destino de
Turismo da Natureza rural
do país, assente numa
rede de áreas protegidas
e rurais de elevado
valor natural e
paisagístico

Primeiro destino de Turismo de
Saúde e Bem-Estar nacional,
com base num elemento único e
diferenciador – a água mineral
natural – e a inovação e
modernização da rede de
estâncias termais regionais

Também no que respeita a esta estratégia é possível apontar a convergência com
os principais recursos distintivos do Alto Tâmega, nomeadamente no que se refere
ao património histórico-cultural, de cariz material e imaterial existente nos
diferentes municípios, na aposta no turismo de natureza e no turismo em espaço
rural, assim como no turismo de saúde e de bem-estar, um dos fatores de
diferenciação deste território.
20

2.4. Estratégia de Marketing Turístico do
Porto e Norte de Portugal | Horizonte
2015-2020
Complementarmente às estratégias de cariz nacional apresentadas, assume
particular relevo a Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal,
construída para o horizonte temporal 2015-2020 pela Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal.
A visão proposta para o turismo no Porto e Norte de Portugal (PNP) é a seguinte:
"Um destino cosmopolita e glamoroso, com história e tradição, com uma
diversidade de recursos naturais e patrimoniais de referência mundial que
deslumbram o olhar, que a par de uma oferta gastronómica e vínica ímpar, se
impõe ser experimentado num ambiente de evasão absoluta ou de entretenimento
constante.". Esta visão consubstancia-se, por sua vez, em cinco prioridades de
intervenção, que se sistematizam de seguida:
Figura 5 – Prioridades de intervenção para o Turismo na Região Porto e Norte de Portugal.

PRIORIDADE 1

Desenvolver a atratividade do destino: desenvolver a oferta numa
lógica de complementaridade regional, onde os produtos estão
claramente alinhados com as preferências e especificidades dos
segmentos de cada mercado de origem.

PRIORIDADE 2

Consolidar e harmonizar a qualidade da oferta em parceria com
os operadores locais ao nível das infraestruturas atuais e a
desenvolver; capacitar os recursos humanos; e, de forma
transversal, criar e implementar um padrão de qualidade uniforme
em toda a região.

PRIORIDADE 3

Centrar os esforços de marketing na captação de mercados com
maior predisposição ao consumo dos produtos definidos como
centrais e atrativos para o destino, sobretudo aqueles que
permitam reduzir a sazonalidade e a concentração regional.
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PRIORIDADE 4

Desenvolver parcerias com os vários agentes do destino, no
sentido de se maximizarem os esforços de marketing e de se
promover um ambiente de cooperação para que se obtenham os
melhores resultados para o destino e para os stakeholders.

PRIORIDADE 5

Aproveitar o potencial de cada canal de comunicação e
distribuição de modo a colocar os produtos no mercado,
de forma segmentada, estimulando a vontade de visita por parte
de potenciais turistas.

Fonte: Entidade Regional de Turismo PNP, 2015.

A presente estratégia foi concebida com o objetivo de reduzir as assimetrias interregionais no que respeita ao desenvolvimento do turismo, bem como diferenciar a
oferta de cada um dos subdestinos (Porto, Douro, Minho e Trás-os-Montes),
reforçando as valências distintivas de cada sub-região. Para a região de Trás-osMontes foram definidos "produtos âncora"que vão ao encontro dos inúmeros e
diversificados fatores distintivos dos municípios do Alto Tâmega: Saúde e Bemestar, Natureza, Touring Cultural e Paisagístico e Gastronomia e Vinhos.
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3. ESTUDOS DE CASO
O Relatório +Turismo +Sabor - Boas Práticas no Alto Tâmega, apresenta um
conjunto de 12 casos de boas práticas na região do Alto Tâmega, através dos
quais se pretende dar a conhecer casos concretos e os fatores críticos que
sustentam o seu sucesso, tendo em vista a melhoria do desempenho e do impacto
agregado no tecido produtivo regional.

Ú

Os casos de boas práticas regionais a analisar têm como objetivo a apresentação
de entidades, respetivos produtos, serviços e atividades que, pela sua capacidade
atual e potencial, configuram exemplos a seguir nos respetivos setores de
atividade. Para além de uma distribuição geográfica que se pretendeu homogénea
(2 casos por município), para a sua seleção foram tidos em consideração os
seguintes critérios:

Ú

C.1 | Reconhecimento da entidade, da qualidade dos seus produtos e/ou
serviços prestados;

Ú

C.2 | Representatividade da entidade no desenvolvimento do respetivo setor
ao nível local/regional;

Ú

C.3 | Contributo da entidade, seus produtos e/ou serviços para a maior
notoriedade externa do território;

Ú

C.4 | Dimensão e evolução da entidade;

Ú

C.5 | Dimensão de mercado atual e potencial;

Ú

C.6 | Nível de articulação com a cadeia local/regional;

Ú

C.7 |Grau de internacionalização dos produtos e/ou serviços da entidade;

C.8 | Grau de inovação/diferenciação dos produtos e/ou serviços da entidade.
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Foram assim selecionados os seguintes 12 casos, 7 dos quais no setor
agroalimentar e os restantes 5 no setor do turismo.
Os 7 estudos de caso selecionados no setor agroalimentar foram os seguintes:
ENTIDADES

CONCELHO

A Loja dos Pastéis de Chaves

CHAVES

AgroAguiar

VILA POUCA DE AGUIAR

Cooperativa Agrícola de Boticas

BOTICAS

Cooperativa de Olivicultores de Valpaços

VALPAÇOS

Fumeiro de Barroso

MONTALEGRE

Monsurgel

VALPAÇOS

A Veigalimentar

RIBEIRA DE PENA

Já no que concerne ao setor do turismo, foram considerados relevantes os
seguintes 5 casos:
ENTIDADES

CONCELHO

Associação AOURO

VILA POUCA DE AGUIAR

Associação Ambiental e Cultural Celtiberus

BOTICAS

Ecomuseu do Barroso

MONTALEGRE

Pena Aventura

RIBEIRA DE PENA

Vidago Palace Hotel

CHAVES

ÚÚÚÚÚ

Cada um dos estudos de caso foi elaborado tendo por base uma estrutura comum,
com ênfase nas seguintes vertentes:

26

Apresentação;
Parcerias e cooperação;
Inovação;
Promoção externa / internacionalização;
Resultados, lições e reflexões

Ú

Estudos de caso
3.1
AGROALIMENTAR

separador 1

separador 1

3.1.1
A Loja dos Pastéis de Chaves

Avenida da Galiza,
Edifício Grilo,
Bloco B, R/C Esq. A,
5400-293 Chaves

www.alojadospasteisdechaves.pt

E-mail:
geral@alojadospasteisdechaves.pt
Telefone: 222 087 091

Número de
colaboradores
9

Volume de
negócios
S/D

Mercados
Portugal
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Apresentação

A Loja dos Pastéis de Chaves surgiu em 2012 por iniciativa de quatro
empreendedores naturais de Chaves, que viram nesta iguaria tradicional uma
oportunidade de negócio com grande potencial.
Tendo como elemento central do negócio o fabrico e comercialização do Pastel de
Chaves, o ponto de partida foi a criação da loja-piloto na baixa da Cidade do Porto,
em 2013.
Hoje em dia, o negócio d'A Loja dos Pastéis de Chaves assenta no modelo de
franchising, sendo que atualmente estão em funcionamento 9 lojas, em diferentes
cidades portuguesas: Porto, Vila Nova de Gaia, Lisboa, Coimbra, Braga e Vila Nova
de Famalicão.
A Loja dos Pastéis de Chaves participou na certificação deste produto como
Identificação Geográfica Protegida (IGP), conseguida em 2015, facto que
contribuiu reconhecidamente para o divulgar e aumentar a sua visibilidade
externa.
Atualmente, a marca A Loja dos Pastéis de Chaves tem 3 empresas associadas,
todas elas controladas pelos empreendedores que a lançaram: a empresa que
gere a loja-piloto na baixa do Porto; a empresa que gere a fábrica responsável pela
produção, sediada em Chaves para que o pastel comercializado possa ser
certificado como IGP; e a empresa responsável pela gestão do franchising.

Parcerias e cooperação
Enquanto entidade pertencente ao Agrupamento de Produtores do Pastel de
Chaves, que tem a sua sede na Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT),
A Loja dos Pastéis de Chaves trabalhou em conjunto com os demais produtores
em todo o processo que garantiu a certificação do Pastel de Chaves como IGP.
Do ponto de vista empresarial, por via da definição de um modelo de negócio em
franchising, A Loja dos Pastéis de Chaves tem nos franchisados verdadeiros
30

parceiros de negócio. Tal deve-se, essencialmente, à montagem de uma estrutura
de negócio que fornece aos franchisados o pastel acabado, produzido na
empresa do grupo responsável pelo seu fabrico: a Taste Satisfaction, Lda. Em
parceria com estes, A Loja dos Pastéis de Chaves tem vindo a expandir a sua
marca e a divulgar o produto, gerando benefícios para todas as partes envolvidas.

Inovação
Do ponto de vista da inovação, merece particular referência a inovação do modelo
de negócio, em que a opção pelo franchising permitiu explorar o potencial de
mercado do produto Pastel de Chaves.
A expansão com base neste modelo permitiu crescer rapidamente para uma rede
de várias lojas, em diferentes cidades portuguesas, garantindo a adoção de todos
os aspetos relativos à marca e seu conceito, em particular na arquitetura e design
dos estabelecimentos. A Loja dos Pastéis de Chaves assegura o apoio à
implementação, a formação inicial e o fornecimento de produtos próprios.
Além do tradicional Pastel de Chaves, A Loja do Pastel de Chaves tem vindo a
promover a inovação ao nível do produto, introduzindo outros tipos de pastéis por
si produzidos. Estes, com um aspeto semelhante ao Pastel de Chaves, têm
recheios vários, procurando chegar ao maior número de consumidores. Entre
esses pastéis estão aqueles de chocolate, de frango, de ovo, de queijo e fiambre,
de bacalhau e o vegetariano.
Paralelamente, A Loja dos Pastéis de Chaves tem vindo a colaborar pontualmente
com entidades do ensino superior, nomeadamente a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro, em conjunto com a qual desenvolveu uma candidatura
visando a conceção de um Pastel Light.
A criação de novas embalagens de diferentes tamanhos e tipos de recheio é
também um caminho que começa a ser percorrido pela empresa, com vista a
assegurar a distribuição de pastéis pré-confecionados no segmento gourmet de
grandes superfícies comerciais.
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Promoção externa / internacionalização
No que à promoção externa diz respeito deve referir-se, desde logo a criação de
uma marca visualmente apelativa e de uma estratégia de marketing adequada aos
seus públicos-alvo. A adoção de uma marca corporativa, que se estende aos
estabelecimentos franchisados, faz com que estes sejam não apenas pontos de
venda da produção, mas também elementos centrais na promoção externa e no
aumento de notoriedade da marca A Loja dos Pastéis de Chaves.
Em perfeita harmonia com a marca, estão também o website e as redes sociais
associadas à empresa. De linhas atuais e apelativas, estas plataformas assumemse como plataformas importantes no contacto com os consumidores.
Em particular após a certificação do Pastel de Chaves como IGP, A Loja dos Pastéis
de Chaves tem sido amplamente divulgada em jornais e revistas (e.g. Jornal
Expresso, Revista Sábado, Suplemento Fugas do Jornal Público, Revista Visão,
etc.) em razão das diversas entrevistas e reportagens feitas acerca do seu negócio.
A empresa tem participado em feiras nacionais e internacionais, que se debruçam
sobre as temáticas da produção agroindustrial e do franchising, como forma de
recolher conhecimento e boas práticas a este nível. Enquanto marca, A Loja dos
Pastéis de Chaves tem-se feito representar em eventos e campanhas
promocionais junto do seu mercado preferencial, ou seja, as cidades onde possui
lojas físicas.
No que à internacionalização diz respeito, esta encontra-se no horizonte da
empresa. O salto para o mercado internacional esteve perto de acontecer em
2016, através de uma loja em Paris, após uma ação de divulgação do Pastel de
Chaves no Le Salon de l'Immobilier et du Tourisme Portugais à Paris. Pese embora
não tenha chegado a acontecer, a estratégia de internacionalização da empresa
deverá passar, numa primeira instância, pelo mercado francófono, em razão do
peso do chamado "mercado da saudade.
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Resultados, lições e reflexões
Tendo nascido ainda antes da certificação do Pastel de Chaves, A Loja dos
Pastéis de Chaves tem-se assumido como uma das principais promotoras
desta iguaria tradicional, que, pese embora ser reconhecida, estava muito
circunscrita ao concelho de Chaves.
Enquanto boa prática, A Loja dos Pastéis de Chaves destaca-se
fundamentalmente pela montagem de um modelo de negócio inovador em
franchising, que lhe permite ter vários pontos de venda no país, sob uma
mesma marca, do produto IGP que produz.
A Loja dos Pastéis de Chaves tem nos estabelecimentos franchisados não
apenas o principal ponto de venda dos pastéis que produz, mas também
um veículo importante de promoção da marca junto dos seus mercados
prioritários.
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3.1.2
AgroAguiar

Agroindústria, S.A.

Zona Industrial
Rua Jaime dos Anjos, Lote 10 e 11
5450-371 Sabroso de Aguiar,
Vila Pouca de Aguiar

www.agroaguiar.pt

E-mail: geral@agroaguiar.pt
Telefone: 259 468 032

Número de
colaboradores
43

34

Volume de
negócios
€ 4,5M

Mercados: Portugal, Itália, Alemanha,
Áustria, França, Brasil, Canadá,
Cabo Verde, Angola

Ú

Apresentação

Situada no município de Vila Pouca de Aguiar, a AgroAguiar nasceu em 2007,
centrando-se, à época, na embalagem e distribuição do principal produto da
região: a castanha.
Por volta de 2009 foi realizado um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros
em novas infraestruturas e equipamentos de processamento e transformação de
frutas. Mantendo-se a castanha como produto central, em 2010 foi iniciado o
processamento do morango e em 2011 a gama de processamento foi alargada a
praticamente todos os frutos vermelhos e aos frutos secos.
No que se refere à castanha, a AgroAguiar processa, transforma, e embala o fruto
em fresco e congelado. Já nos frutos vermelhos, a empresa processa e transforma
frutas como o morango, a framboesa, o mirtilo, a amora, a groselha, entre outros,
comercializando-os em ultracongelado. Já nos frutos secos a empresa aposta na
amêndoa, no figo seco e nas nozes.
O maior volume de produtos a processar, transformar e armazenar, exigiu um
ajustamento das capacidades instaladas em termos de infraestruturas e recursos
humanos. Com 43 colaboradores e duas unidades produtivas, a AgroAguiar é hoje
uma empresa orientada para o mercado internacional, para o qual encaminha cerca
de 65% da sua produção, destinada sobretudo ao setor agroindustrial e ao retalho.

Parcerias e cooperação
O peso da AgroAguiar na região resulta, em grande medida, da relação de parceria
que mantém com os produtores locais. Com efeito, mais de 80% da castanha que
transforma e comercializa é proveniente dos produtores da região, com os quais
partilha regularmente informação com vista à melhoria das respetivas produções.
Enquadrando-se numa região onde os produtores são maioritariamente pouco
qualificados e não dispõe de recursos suficientes, a AgroAguiar desempenha um
papel importante concedendo-lhes apoio técnico destinado a melhorar e
diversificar as suas produções.
35

+Turismo+Sabor

+ Turismo + Sabor - Boas Práticas no Alto Tâmega

A L T O TÂ M E G A

No que se refere em particular aos frutos vermelhos, maioritariamente
provenientes da região sul (i.e. Costa Vicentina e Algarve) em razão das
caraterísticas dos solos e das condições climáticas mais propícias, deve destacarse o facto de a AgroAguiar proceder à recolha direta junto dos produtores. Criando
esta economia de escala e absorvendo os custos do transporte do produto, a
AgroAguiar permite aos produtores escoar praticamente a totalidade da sua
produção, algo que de outra forma não conseguiriam.

Inovação
Ao nível da inovação, a empresa tem investido em novas tecnologias e processos,
de que são exemplos a adoção de um sistema inovador de despelagem de
castanha a vapor, ou o investimento numa nova unidade produtiva, munida de
novos equipamentos vocacionados para o processamento de frutos vermelhos.
A AgroAguiar tem introduzido no mercado produtos inovadores e de elevado valor
acrescentado, casos dos frutos vermelhos ultracongelados, da castanha pelada e
assada ultracongelada e de produtos gourmet com base na castanha, como o
marron glacé, a castanha em calda ou a compota de castanha.
Esta postura de procura da inovação tem levado a AgroAguiar a colaborar com
instituições de ensino superior. Entre elas estão o Instituto Politécnico de Bragança
(IPB) e a Universidade do Minho, em conjunto com os quais desenvolveu um dos
poucos projetos I&DT Co-promoção do Alto Tâmega, o projeto
"CHESTNUTSRAD", que teve como objetivo testar a técnica da irradiação na
desinfestação da castanha.
Um dos fatores de inovação e elemento diferenciador da AgroAguiar é a
certificação. A empresa está certificada no domínio da qualidade (ISO9001) e da
segurança alimentar (ISO22000), possuindo também a certificação GlobalGAP,
reconhecida internacionalmente, e que lhe garante que o produto é oriundo de
boas práticas agrícolas. A empresa encontra-se, também, prestes a garantir a
certificação IFS (International Featured Standards) que assegura a qualidade e
segurança dos produtos alimentares ou não-alimentares e serviços relacionados.
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Promoção externa / internacionalização
A AgroAguiar tem um posicionamento de mercado orientado sobretudo para o
mercado externo, que escoa cerca de 65% do volume de produção da empresa.
Esta quota de exportação tem-se mantido constante ao longo dos anos, tendo
como principais destinos a Europa (nomeadamente Itália, Alemanha, Áustria e
França) e outros países onde o "mercado da saudade" é relevante, como o Brasil,
Canadá, Cabo Verde e Angola.
Nestes mercados, os principais clientes são sobretudo as agroindústrias e o
segmento do retalho, este último que, muitas vezes, coloca em embalagens
próprias os produtos fornecidos pela AgroAguiar.
A rede comercial da empresa é relativamente curta e direta. Correntemente são
duas as pessoas que acumulam a vertente comercial com outras funções no seio
da empresa. No mercado internacional, a relação comercial tem vindo a
aprofundar-se com base na consolidação de relações existentes, sendo que alguns
clientes internacionais têm vindo a tornar-se parceiros como representantes e
distribuidores dos produtos da AgroAguiar nos respetivos países.
No que à promoção externa diz respeito, a AgroAguiar tem participado em feiras
internacionais sob a marca-chapéu "Portugal", na qualidade de membro das
associações agroalimentares Portugal Fresh e Portugal Foods. De igual modo, a
empresa, frequentemente com recurso a candidaturas no âmbito da
internacionalização, tem desenvolvido ações de promoção direta junto de clientes,
missões inversas, ações de prospeção de mercado e de marketing e a elaboração
de material informativo acerca da empresa.
No domínio digital, a empresa dispõe de um website próprio e aposta nos vídeos
promocionais, crescentemente entendidos como ferramentas importantes para dar
a conhecer aos clientes a empresa e o método de processamento das frutas.
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Resultados, lições e reflexões
Fruto do trabalho desenvolvido, a AgroAguiar constitui um bom exemplo
de uma empresa da região do Alto Tâmega que tem demonstrado uma
capacidade competitiva significativa no mercado internacional,
assentando sobretudo na exploração de produtos de referência da região.
Prova disso é o facto de a quota de exportação da empresa se cifrar
permanentemente, desde 2012, acima dos 65%.
Destaca-se também a parceria comercial com os produtores de castanha
da região, que permite, por um lado, à AgroAguiar suprir as suas
necessidades deste produto, e, por outro, aos produtores locais escoar a
sua produção.
A diversificação da área de negócio e a capacidade de inovar por via da
inovação tecnológica, do acréscimo de valor ao produto acabado e da
certificação, têm granjeado à AgroAguiar um reconhecimento crescente
do seu modelo de gestão e contribuído para melhorar a sua performance
económico-financeira.
Acompanhando esta evolução, o volume de negócios da empresa
também tem vindo a aumentar, passando dos 1,3 milhões de euros em
2009 para cerca de 4,5 milhões de euros em 2016.
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3.1.3
Cooperativa Agrícola de Boticas

CAPOLIB

Avenida do Eiró
5460-320 Boticas

COOPERATIVA AGRICOLA DE BOTICAS, CRL

www.meldebarroso.com

E-mail: geral@capolib.pt
Telefone: 276 418 170

Número de
colaboradores
17

Volume de
negócios
€ 1,4M

Mercados
Portugal e
França
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Apresentação

Fundada em 1952, a Cooperativa Agrícola de Boticas (CAPOLIB) estava
inicialmente orientada para o apoio aos produtores locais de batata semente,
procurando fornecer os fatores de produção e aconselhamento técnico a um preço
mais acessível.
Com a evolução da cooperativa, foram-lhe aportadas novas secções, de entre as
quais se destaca a criação, em 1996, da secção de produtos de qualidade. Desde
então a CAPOLIB distingue-se, sobretudo, por ser a sede dos agrupamentos de
produtores e entidade gestora dos produtos de Denominação de Origem Protegida
(DOP) "Carne Barrosã" e "Mel de Barroso".
Hoje em dia, o principal objetivo da CAPOLIB, enquanto entidade agregadora dos
agrupamentos de produtores destes produtos endógenos, é o de promover o
escoamento da produção, concentrando a oferta e encontrando os canais de
comercialização mais apropriados. O trabalho da CAPOLIB deverá permitir pagar o
melhor preço ao produtor e garantir ao consumidor produtos de excelência,
capazes de respeitar todos os requisitos organoléticos e nutricionais e de
assegurar o cumprimento das normas de qualidade alimentar e rastreabilidade.

Parcerias e cooperação
Tal como o nome indica, a Cooperativa Agrícola de Boticas é uma entidade de
génese colaborativa. Os produtores locais encontram-se divididos por
agrupamentos dedicados a produtos específicos, nomeadamente a "Carne
Barrosã " e o "Mel de Barroso".
Junto dos produtores a CAPOLIB procede ao acompanhamento técnico e ao
controlo de qualidade dos produtos, agregando a produção e potencializando a
comercialização dos produtos.
A CAPOLIB recorre a parcerias para assegurar que os produtos que comercializa
cumprem todos os requisitos de qualidade e segurança alimentar. No que respeita
à "Carne Barroso", a CAPOLIB tem como principais parceiros:
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A Associação de Criadores de Bovinos de Raça Barrosã (AMIBA), entidade
detentora do livro genealógico da Raça Barrosã, cuja finalidade é a de garantir
a preservação da raça;
A Indústria de Produtos Pecuários do Norte (PEC NORDESTE), entidade
detentora da unidade de abate, na qual são abatidos, na totalidade, os animais
destinados à certificação "Carne Barrosã";
A SATIVA - Controlo e Certificação de Produtos, organismo privado que
controla todas as etapas do processo de certificação da "Carne Barrosã ".

Inovação
Seguindo uma estratégia de diferenciação dos produtos de referência do território,
a CAPOLIB tem vindo a introduzir inovações sobretudo ao nível tecnológico e do
produto.
No que diz respeito à "Carne Barrosã", esta é comercializada em vários formatos
por forma a responder às crescentes exigências do mercado. Como inovações
relevantes, procurando aproveitar as partes da vitela com menor potencial
comercial, procedeu-se à criação de hambúrgueres, almôndegas e carne picada
de "Carne Barrosã".
No que respeita ao mel, a CAPOLIB detém uma unidade – a Casa do Mel - que
dispõe de meios e equipamentos necessários para a extração de mel de elevada
qualidade, permitindo-lhe cumprir os padrões organoléticos, sanitários e de
segurança alimentar. Ao nível do produto, a CAPOLIB tem vindo a inovar, sendo
digno de realce o lançamento recente de um novo produto "Mel de Barroso - DOP
Best Selection", proveniente de uma seleção de um painel de provadores. Com a
inovação no produto, veio a inovação ao nível da embalagem, cujo grafismo o
posicionaram no segmento premium.
A CAPOLIB apostou também, recentemente, na criação de uma loja de venda dos
seus produtos de referência, localizada na Carreira da Lebre (Boticas).
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Promoção externa / internacionalização
Enquanto entidade responsável pela exploração das oportunidades comerciais
associadas aos produtos que representa, nomeadamente o "Mel de Barroso" e a
"Carne Barrosã", a CAPOLIB tem sucedido em posicioná-los favoravelmente no
mercado nacional e internacional.
A CAPOLIB participa nas principais feiras agrícolas nacionais, casos da Agro
(Braga), da Feira Nacional da Agricultura / Feira do Ribatejo (Santarém) ou da
OviBeja (Beja). A CAPOLIB tem ainda marcado presença em algumas das feiras
internacionais de maior nomeada realizadas em Portugal e associadas ao setor do
turismo, como a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL Lisboa) ou a Feira Internacional
de Artesanato (FIA Lisboa). Nestas, a CAPOLIB associa-se à empresa de catering
"Comeres Barrosões", que nos seus stands-restaurante, serve a "Carne Barrosã"
certificada pela cooperativa.
No sentido de promover os seus produtos, a CAPOLIB tem investido na
participação em concursos e na obtenção de certificados que sejam um selo de
qualidade junto do consumidor. Por um lado o "Mel de Barroso" tem arrebatado nos
últimos anos medalhas de ouro e prata no Concurso Nacional do Mel, ao passo que
o "Mel de Barroso – DOP Best Selection" foi distinguido com duas medalhas nos
Prémios Great Taste, do Reino Unido. Já a "Carne Barrosã" conseguiu em 2015 as
duas medalhas de ouro nas classes em que concorreu do Concurso Nacional de
Carnes Tradicionais Portuguesas com Nomes Qualificados, medalhas essas que
também premiaram qualidade da carne e dos hamburguers produzidos. Tal como
no caso do mel, também a "Carne Barrosã" foi distinguida com uma medalha nos
Prémios Great Taste.
A maior parte da produção da Carne Barrosã, cerca de 60%, é vendida em grandes
superfícies como o El Corte Inglés e lojas selecionadas dos grupos Auchan e
Jerónimo Martins. O "Mel de Barroso" já é exportado para a França, ao passo que o
mercando internacional demonstra pouca apetência pela "Carne Barrosã".
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Resultados, lições e reflexões
O trabalho desenvolvido pela CAPOLIB – nomeadamente pelos
agrupamentos de produtores do "Mel de Barroso" e "Carne Barrosã" – tem
resultado num reconhecimento crescente dos seus produtos, tanto no
plano nacional como internacional.
A CAPOLIB configura um bom exemplo de cooperação e de inovação
tecnológica e produtiva. Por um lado, a cooperação procura
essencialmente aumentar a escala de produção, ao passo que na vertente
de inovação se procura sobretudo assegurar os níveis elevados de
qualidade dos seus produtos e acrescentar-lhe valor, por forma a ir de
encontro às exigências dos consumidores.
No plano nacional o "Mel de Barroso" e a "Carne Barrosã" foram
distinguidos, respetivamente, com medalhas de ouro e prata no Concurso
Nacional do Mel e com duas medalhas de ouro nas classes no Concurso
Nacional de Carnes Tradicionais Portuguesas com Nomes Qualificados.
Ao nível internacional, também o mel e a carne foram premiados nos
Prémios Great Taste, do Reino Unido. O "Mel de Barroso – DOP Best
Selection" foi distinguido com duas medalhas, ao passo que a "Carne
Barrosã" foi distinguida com uma medalha.
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3.1.4
Cooperativa de Olivicultores de Valpaços

Rua Cidade de Bruxelas,
n.º 6
5430-492, Valpaços

COOPERATIVA
DE OLIVICULTORES
DE VALPAÇOS
Número de
colaboradores
14
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Volume de
negócios
€ 6M

www.azeite-valpacos.com

E-mail: geral@azeite-valpacos.com
Telefone: 278 711 256

Mercados: Portugal, Brasil,
Luxemburgo, Alemanha, Suíça,
Inglaterra, EUA, Espanha
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Apresentação

A Cooperativa de Olivicultores de Valpaços (COV) foi fundada em 1951 tendo como
atividade principal a produção de azeite, um dos produtos de referência do
território. Então com 28 associados e circunscrita a algumas freguesias de
Valpaços, a COV começou por ter um lagar com uma capacidade de armazenagem
de cerca de 30.000 litros.
Mantendo até hoje a sua atividade principal de produção de azeite, a COV foi
aumentando o seu número de associados, a sua dispersão geográfica, a sua
capacidade produtiva e de armazenamento e inovando ao nível tecnológico, sendo
hoje uma das cooperativas de azeite nacionais de referência, com produtos
reconhecidos e premiados internacionalmente.
Com efeito, hoje a COV tem cerca de 2.100 associados dispersos pelos concelhos
de Valpaços, Mirandela e Macedo de Cavaleiros. As suas instalações desde 2001,
com uma área coberta de 9.000 m2, apresentam uma capacidade de produção
anual de 1.700.000 litros de azeite.
Com 14 colaboradores e um volume de negócios aproximado de € 6 milhões em
2016, a COV coloca o seu azeite no mercado sob as marcas Rosmaninho, Vilanova
e Ancestral.
A COV tem vindo a trabalhar gamas gourmet monovarietais e "seleção", todas elas
premiadas no plano nacional e internacional.

Parcerias e cooperação
Assumindo o papel de cooperativa, a COV tem nos seus associados – cerca de
2.100 olivicultores da região - os seus principais parceiros.
A dinâmica cooperativa com os associados foi-se modificando ao longo dos
tempos. Atualmente, a COV não apenas transforma a azeitona com elevados
padrões de qualidade e sofisticação tecnológica, como armazena e comercializa o
azeite.
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Uma vez que a capacidade produtiva e principalmente a qualidade do azeite
produzido dependem do trabalho realizado pelos olivicultores, a COV dispõe de
uma equipa técnica que lhes presta apoio in situ. Além disso, a cooperativa atribui
prémios aos olivicultores parceiros que procedam à apanha da azeitona dentro
dos prazos em que se considera que as propriedades do fruto são as ideais para a
produção de azeite.
A COV tem também uma parceria com o Grupo Jerónimo Martins, para quem
embala azeite virgem extra da marca Pingo Doce "Azeite dos Nossos Planaltos".

Inovação
Ao nível do processo, a COV tem vindo a introduzir novos equipamentos que lhe
permitem, no contexto atual, dispor de toda uma linha de produção de azeite
tecnologicamente avançada, que vão desde a receção da azeitona até ao
engarrafamento/engarrafonamento do azeite, passando pela limpeza, lavagem,
pesagem e armazenamento.
Assim, nos dias de hoje a COV tem uma capacidade de processamento de cerca de
140.000 kg/hora de azeitona, uma capacidade de extração agregada de 450.000
kg/24 horas e uma capacidade de produção anual de 1.700.000 litros de azeite.
Embora possa considerar-se o azeite um produto tradicional, têm vindo a ser
introduzidas inovações neste produto. Destaca-se o lançamento de uma gama de
produtos gourmet onde se incluem opções de monovarietal (i.e. nas variedades
cobrançosa, madural e verdeal) e "seleção" (lote das três variedades anteriores).
Saliente-se que a introdução destes produtos implicou a introdução de novos
processos no sentido de garantir que as qualidades, aroma e sabor estão melhor
preservadas. Destaca-se a seleção e colheita manual da azeitona, o seu
acondicionamento prévio em recipientes com um máximo de 20 kg, por forma a
evitar danificar a polpa do fruto, a extração do azeite "a frio", ou a utilização de uma
pequena linha de extração específica para estes azeites.
A COV encontra-se certificada no domínio da qualidade e da segurança alimentar,
respetivamente através das normas ISO9001 e ISO22000.
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Promoção externa / internacionalização
A grande maioria do azeite produzido pela COV é absorvido pelo mercado
nacional, onde os armazenistas, as grandes superfícies e a venda direta ao público
são, por esta ordem, os principais clientes. A quota de exportação atinge os 10% da
produção, tendo como principal destino o "mercado da saudade" de países como o
Brasil, o Luxemburgo, a Alemanha, a Suíça e a Inglaterra. Em menor escala, EUA e
Espanha também integram a lista de importadores.
No sentido de promover a qualidade dos seus azeites e de lhes proporcionar uma
maior visibilidade, a COV tem investido na participação em concursos e na
obtenção de certificados de qualidade junto do consumidor. Os seus azeites
arrebataram prémios importantes como a Gran Menzione no XXII concurso
internacional Leone d'Oro dei Mastri Oleari (2013), o Prestige Gold no Concurso
Internacional Terra Olivo de Jerusalém (2012 e 2013), a medalha de prata no
International Olive Oil Competition de Pequim (2013) ou ainda a medalha de prata
no Los Angeles Extra Virgin Oil Competition (2011).
Uma vez que a estratégia passa por fazer com que a quota de exportação do azeite
se encontre mais em linha com o potencial evidenciado pelo produto nos
concursos internacionais, a COV tem previsto o reforço da sua participação em
feiras internacionais, a organização de missões inversas ou a elaboração de
materiais promocionais (físicos e digitais). Com o mesmo intuito, a COV pretende
investir numa maior profissionalização da componente comercial focada nos
mercados internacionais.
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Resultados, lições e reflexões
Com mais de 65 anos de existência, a Cooperativa de Olivicultores de
Valpaços tem vindo a afirmar-se no plano nacional e internacional na
produção de um dos mais distintos produtos de toda a região de Trás-osMontes: o azeite. Inicialmente circunscrita apenas a algumas freguesias e
28 produtores de azeitona do concelho de Valpaços, a COV é hoje um
"chapéu" com cerca de 2.100 olivicultores que se estende a Mirandela e
Macedo de Cavaleiros.
A COV tem investido em infraestruturas e tecnologia que lhe permitem
receber e transformar a azeitona, e, posteriormente, produzir e armazenar
o azeite sem desvirtuar as propriedades. Em função do investimento
realizado ao longo dos últimos anos, a COV tem hoje uma elevada
capacidade de produção anual.
As exigências crescentes dos consumidores levaram também à aposta na
inovação, nomeadamente através da definição de uma linha de azeites
gourmet – Azeite Rosmaninho Gourmet – apostando em gamas
monovarientais e "seleção".
O azeite produzido pela COV tem vindo a ser crescentemente premiado
internacionalmente em concursos como Leone d'Oro dei Mastri Oleari
(Itália), o Terra Olivo (Israel), o International Olive Oil Competition (China)
ou ainda o Los Angeles Extra Virgin Oil Competition (EUA). Tal
reconhecimento sustenta a estratégia de aumento das vendas
internacionais dos azeites da COV para os próximos anos.
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3.1.5
Fumeiro de Barroso

Zona Industrial de Montalegre,
Lote 13
5470-254 Montalegre

www.fumeirodebarroso.pt

E-mail: info@fumeirodebarroso.pt
Telefone: 276 511 111

Número de
colaboradores
15

Volume de
negócios
€ 1M

Mercados
Portugal, França,
Reino Unido e Andorra
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Apresentação

A Fumeiro de Barroso é uma empresa fundada em 1996 e sedeada em Montalegre,
que opera no setor agroalimentar e que trabalha em particular alguns dos produtos
mais típicos do Barroso: os enchidos e os fumados.
Depois de um início atribulado, que passou por uma mudança de gerência, a
empresa apostou na qualidade do produto como aspeto diferenciador, tendo
desde então vindo a ganhar o seu espaço no mercado.
Os produtos são confecionados de acordo com a tradição, a matéria-prima é
selecionada e submetida a um processo lento de maturação, com temperos
naturais e sem aditivos, ao passo que a fumagem é feita com lenha de carvalho, o
que confere aos produtos o paladar e o aroma caraterísticos da região.
A evolução e a afirmação da Fumeiro de Barroso no mercado tem acontecido pela
conjugação da tradição com a inovação, adicionando tecnologia e maquinaria de
processamento da carne que maximizam a capacidade produtiva sem desvirtuar os
valores da genuinidade, da qualidade e da tradição.
A empresa emprega, atualmente, 15 colaboradores e apresenta um volume de
negócios anual aproximado 1 milhão de euros. A empresa vende principalmente
para as grandes superfícies, sobretudo no Norte do país, sendo que parte da
produção, ainda pouco significativa, se destina a exportação.

Parcerias e cooperação
Enquanto empresa que trabalha no fabrico de produtos à base de carne, a Fumeiro
de Barroso é parte de uma cadeia de valor que tem a montante a produção da
matéria-prima e a jusante o comércio e a grande distribuição. Neste sentido,
concentrando-se na sua atividade principal de produção dos derivados de carne, a
Fumeiro de Barroso tem relações de cooperação estabelecidas, sobretudo ao
nível comercial, com toda a cadeia de valor.
Desde logo, a Fumeiro de Barroso tem um histórico de relações de cooperação
comercial com alguns criadores de suínos. Neste particular, mais do que
50

propriamente o cariz local destes produtores, o critério que subjaz à cooperação
tem que ver com o método de criação dos animais. Assim, a Fumeiro de Barroso
dá preferência aos produtores que alimentem os seus animais com ingredientes
naturais e ao ar livre, garantindo carne da melhor qualidade.
No plano comercial, a Fumeiro de Barroso tem uma relação particularmente
desenvolvida com o Grupo Jerónimo Martins (Pingo Doce) e com Grupo Os
Mosqueiros (Intermarché), particularmente aqueles situados na região Norte,
onde é comercializada a grande maioria da sua produção.

Inovação
Um dos fatores que tem pautado o crescimento da Fumeiro de Barroso tem sido a
conjugação bem-sucedida entre a tradição e a inovação. A este nível têm sido
muitas as inovações incorporadas pela empresa, quer como forma de aumentar o
volume de produção sem perder qualidade, quer como forma de adequar os
produtos a um mercado cada vez mais exigente.
Deste modo, a Fumeiro de Barroso tem vindo a colaborar com entidades do ensino
superior através do acolhimento de estagiários formados em áreas relevantes como
Ciências da Nutrição ou Engenharia Alimentar. Tem assim sido possível recolher
conhecimento pertinente, que é colocado ao serviço da empresa e respetivo
aperfeiçoamento do produto final. Um dos exemplos foi a elaboração de um estudo
acerca do "Impacto dos Contaminantes do Fumo na Qualidade Final do Produto",
que ajudou a empresa a perceber como modificar/ajustar o processo de fumagem.
Ao nível tecnológico, além de maquinaria merece destaque o sistema de medição
contínua da temperatura nas câmaras frigoríficas, monitorizados em tempo real
através de uma aplicação móvel para smartphone.
A Fumeiro de Barroso é certificada pela norma ISO 9001, norma de gestão da
qualidade reconhecida internacionalmente.
Procurando inovar e abrir as portas do mercado britânico, a empresa tem como
objetivo obter a certificação da norma global BRC em matéria segurança alimentar,
direcionada para este mercado.
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Promoção externa / internacionalização
No que concerne à internacionalização, entre 7% a 10% do volume de negócios da
empresa é gerado a partir de exportações. No mercado externo, a França (i.e.
essencialmente por via do peso "mercado da saudade"), o Reino Unido e Andorra
são os países que mais importam os fumados e enchidos produzidos pela Fumeiro
de Barroso.
O volume de produção da empresa é praticamente todo escoado pelo seu atual
quadro de clientes, a grande maioria dos quais se encontra na região Norte do país,
nomeadamente em Trás-os-Montes, no Minho e na Área Metropolitana do Porto.
Nestes mercados, a Fumeiro de Barroso aposta frequentemente na promoção
através de expositores nas grandes superfícies, como forma de dar maior destaque
ao produto.
Todavia, considerando a importância de diversificar o mercado, a empresa tem
vindo a desenvolver contactos com vista a alargar-se para outras regiões do país
(i.e. Lisboa), e da Europa, procurando alargar o mercado nos países para onde já
exporta os seus produtos. É neste contexto que se explica a participação nos
últimos anos, em conjunto com o Município de Montalegre, na Feira de Nanterre.
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Resultados, lições e reflexões
Com pouco mais de 20 anos de existência, a Fumeiro de Barroso assumese como um exemplo de uma empresa que consegue aliar a tradição à
inovação. Com efeito, a empresa sucede em conjugar a tecnologia que lhe
garante um maior volume de produção e uma maior adequação dos
produtos finais aos consumidores e mercados-alvo, com métodos
tradicionais que lhe garantem o sabor caraterístico dos produtos do
Barroso.
Para uma empresa que considera a qualidade do produto como o principal
elemento diferenciador, assumem-se como muito importantes, desde
logo, as dinâmicas cooperativas estabelecidas com os produtores de
suínos, cujo modo de criação e alimentação dos animais se afigura
determinante para a sua seleção por parte da Fumeiro de Barroso,
refletindo-se, por conseguinte, na qualidade do produto final.
A inovação tem também sido promovida pela empresa, destacando-se a
colaboração com instituições do ensino superior. Neste específico, são
ainda de assinalar as inovações tecnológicas empreendidas no sentido de
monitorizar continuamente a qualidade dos produtos.
Ainda que o nacional, sobretudo no Norte do país (i.e. Trás-os-Montes,
Minho e Grande Porto), seja o mercado predominante para a Fumeiro de
Barroso, a empresa já tem um volume de exportação que oscila entre os
7% e os 10%, com França, Reino Unido e Andorra à cabeça.
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3.1.6
Monsurgel

onsurgel

Carrazedo de Montenegro
5445-109 Boticas

www.monsurgel.com

E-mail: info@monsurgel.com
Telefone: 278 789 506

Número de
colaboradores
15
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Volume de
negócios
€ 1M

Mercados:
Itália, França,
Suíça e EUA

Ú

Apresentação

Fundada em janeiro de 2013, a Monsurgel é uma empresa sedeada na Vila de
Carrazedo de Montenegro, Concelho de Valpaços, que opera no setor
agroalimentar e cuja atividade se encontra exclusivamente orientada para a
transformação da castanha, produto de referência neste território transmontano.
Com o capital social dividido entre sócios italianos (60%) e portugueses (40%), a
criação da Monsurgel teve na base da sua criação o histórico de relações
comerciais existente entre a empresa italiana MGM SRL (detida pelos sócios
italianos da Monsurgel) e a portuguesa Sanjufrutas (detida pelos sócios
portugueses da empresa) que viram vantagens competitivas em estabelecer uma
unidade industrial na proximidade do local de origem da matéria-prima.
Com um investimento total de cerca de 5 milhões de euros, as instalações da
Monsurgel permitem-lhe receber e acrescentar valor à castanha, transformando-a e
comercializando-a descascada e ultracongelada. Ainda que a venda do produto
transformado tenha vindo aumentar, a comercialização da castanha em fresco ainda
representa uma percentagem significativa do volume de negócios da empresa.
A Monsurgel é uma empresa orientada essencialmente para o mercado
internacional, exportando cerca de 99% da sua produção anual, estimada em cerca
de 4 mil toneladas por ano. As indústrias transformadoras e a grande distribuição
de países da Europa e dos Estados Unidos são os seus principais clientes. A
Monsurgel emprega 15 colaboradores a tempo inteiro, que chegam aos 60 no pico
da época da castanha.

Parcerias e cooperação
A Monsurgel coopera de forma próxima com os produtores de castanha da região,
dos quais provém a grande maioria da matéria-prima trabalhada pela empresa
(90% da castanha transformada pela Monsurgel tem origem no Norte de Portugal,
ao passo que a remanescente é originária da Galiza). Além de escoar praticamente
a totalidade da castanha produzida localmente, a Monsurgel presta aos produtores
que com ela colaboram apoio técnico visando a melhoria das respetivas
produções.
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No domínio das parcerias, merece destaque a cooperação da Monsurgel com
entidades promotoras do desenvolvimento empresarial na região, tal como a
Associação Empresarial de Vila Real (NERVIR), que prestou apoio à Monsurgel numa
candidatura PRODER.

Inovação
Ainda que o arranque do negócio da Monsurgel se tenha baseado grandemente
na comercialização de castanha em fresco, o investimento que tem vindo a ser
realizado na empresa ao nível das infraestruturas e equipamentos tem como
objetivo introduzir inovações que lhe permitam acrescentar valor à castanha.
Considerando que, no plano atual, a Monsurgel transforma e comercializa cerca
de 4 mil toneladas de castanha por ano, foram introduzidas inovações
tecnológicas capazes de operar com este volume de produção. Neste sentido, foi
feito um investimento significativo em sistemas de despelagem, arcas
congeladoras de grande porte e escolhedores e calibradores óticos.
Ao nível do produto, a Monsurgel pretende introduzir uma inovação ao nível do
produto: o snack de castanha. Embalada num pack de 100 gramas, este é um
produto de castanha cozida, pronta a comer, sem corantes nem conservantes.
A Monsurgel é detentora da certificação GlobalGAP, reconhecida
internacionalmente, e que lhe permite assegurar a origem do produto, garantir a
sua qualidade e segurança e aceder a mercados e clientes exigentes. De igual
modo, a empresa encontra-se em vias de conseguir a certificação IFS Food, que a
reconhecerá como cumpridora das normas de tratamento de produção do
produto biológico.
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Promoção externa / internacionalização
Atendendo às suas origens e ao seu histórico, a Monsurgel é uma empresa
orientada sobretudo para o mercado internacional, para o qual escoa praticamente
a totalidade da sua produção, que, em 2016, se aproximou das 4 mil toneladas,
num volume de negócios que atingiu os 5,2 milhões de euros. Este posicionamento
é-lhe sobretudo conferido pela experiência dos sócios italianos, grandes
conhecedores do fruto e com know how acumulado na transformação e
comercialização da castanha, em conjunto com o reconhecimento externo da
qualidade da castanha nacional.
Itália, França, Suíça e Estados Unidos da América são os principais países
importadores da castanha transformada e comercializada pela Monsurgel. Nestes
mercados a castanha é colocada no circuito comercial através de centros de
distribuição e intermediários, essencialmente por via das grandes superfícies.
Tendo finalizado há pouco os investimentos realizados em infraestruturas e
equipamentos da sua unidade industrial, a Monsurgel planeia agora investir
estrategicamente na promoção externa. A aposta passa, necessariamente, pela
participação em feiras internacionais e pela criação de um website e de redes
sociais, por forma a fazer face às crescentes tendências nacionais e internacionais
de consumo através de canais digitais.
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Resultados, lições e reflexões
Localizada em Carrazedo de Montenegro, a Monsurgel representa um
bom exemplo de uma empresa capaz de competir no mercado
internacional com base na exploração do potencial de mercado de um
produto local de qualidade reconhecida: a castanha. A demonstrá-lo está o
facto de a empresa exportar praticamente a totalidade da castanha que
transforma.
A competitividade internacional evidenciada pela empresa resulta, em
grande medida, dos investimentos realizados em infraestruturas,
equipamentos e tecnologia, que lhe permitem ir além da mera
comercialização em fresco, acrescentando valor ao fruto e
comercializando-o sem pele e congelado. De igual modo, a certificação
GlobalGAP, reconhecida mundialmente, garante o cumprimento dos
requisitos de segurança e qualidade do produto que asseguram à
Monsurgel a entrada nos seus principais mercados.
A Monsurgel é um importante parceiro dos produtores locais, a quem
escoa a castanha e apoia tecnicamente na produção. Esta colaboração
com os produtores locais permite à Monsurgel ter stock suficiente para
responder às diversas solicitações do mercado.
Findo o investimento em infraestruturas e equipamentos na sua unidade
industrial, a Monsurgel encontra-se perante a oportunidade de apostar na
vertente da promoção externa, afigurando-se a participação em feiras
internacionais e o desenvolvimento de canais e plataformas online como
prioritárias.
O trabalho desenvolvido pela Monsurgel permitiu-lhe alcançar um volume
de negócios próximo dos 5,2 milhões de euros em 2016, prevendo
alcançar os 8 milhões de euros no final de 2017.
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3.1.7
Veigalimentar

Zona Industrial
do Entroncamento, 10
4870-118 Ribeira de Pena

N/A

E-mail: veiga.alimentar@sapo.pt
Telefone: 259 493 267

Número de
colaboradores
19

Volume de
negócios
€ 900 Mil

Mercados
Portugal, França, Espanha,
Reino Unido e Angola
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Apresentação

Fundada em 1998, a Veigalimentar nasceu por iniciativa da família Veiga, ligada ao
ramo da restauração, que regressou às raízes com a intenção de lançar um negócio
no setor agroalimentar. Promovendo as terras "Para lá do Marão", a Veigalimentar
centra a sua atividade na transformação e distribuição de batata frita, sob as marcas
Barrosã e Transmontana.
A empresa tem vindo a registar um crescimento continuado, quer seja ao nível do
volume de negócios, quer na entrada em novos mercados. Com efeito, até aos dias
de hoje, a empresa dobrou o número de funcionários, contando com 12
colaboradores, aumentou o volume de negócios (situando-se em 2015 perto dos €
900 mil) e exporta cerca de ¼ da sua produção.
Tendo como core business a produção de batatas fritas embaladas no formato
"rodela" e "palha", a Veigalimentar tem os seus principais clientes no setor do retalho
e da restauração, com realce para as churrasqueiras do Grande Porto.
Ao longo dos anos a empresa tem vindo a instalar novos equipamentos e introduzir
melhorias no processo de processamento da batata, permitindo-lhe, hoje,
processar 4 toneladas de batata por dia.

Parcerias e cooperação
A Veigalimentar tem procurado estabelecer dinâmicas cooperativas na região, no
sentido de maximizar as vantagens da sua presença local.
A este nível merece particular relevo o estabelecimento de um protocolo com a
Cooperativa Agrícola de Montalegre, com vista à criação de sinergias entre a
indústria e os produtores. Esta parceria fez com que os produtores de batata
associados a esta cooperativa se tornassem fornecedores da Veigalimentar, num
total que ascende às 100 toneladas de batatas por ano.
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Inovação
A Veigalimentar tem vindo a introduzir melhorias continuadas nos seus processos,
no sentido de aumentar a sua capacidade de produção
A empresa tem também vindo a implementar um rigoroso sistema de controlo de
qualidade, no âmbito do qual são feitas análises à batata crua (i.e. para aferir o uso
de pesticidas), à água onde a batata é lavada e aos óleos e azeites onde esta é frita.
Ainda, naqueles que são os seus principais produtos no mercado - a batata frita
Barrosã em "rodela" e "palha", a Veigalimentar adotou recentemente novas
embalagens, por forma a acompanhar a evolução das tendências de consumo.
No que respeita à inovação no produto, a empresa encontra-se a trabalhar em
várias frentes: Destaca-se a produção de batata-doce frita, projeto desenvolvido
em colaboração com o conceituado Chef Kiko Martins, e a inclusão da pipoca na
sua gama de produtos.
De referir por fim, a adesão da Veigalimentar ao programa "Portugal Sou Eu",
procurando explorar a fatia crescente do mercado que é cada vez mais sensível a
consumir produtos nacionais.

Promoção externa / internacionalização
Nos dias de hoje, a Veigalimentar exporta cerca de ¼ da sua produção, sendo que
cerca de metade deste volume se destina ao mercado comunitário
(designadamente França, Espanha e Reino Unido) e a outra metade ao mercado
extracomunitário, onde Angola é o principal cliente. Em resultado da crescente
internacionalização do seu mercado, Paris é hoje a segunda cidade que mais
consome a batata frita Barrosã, superando Lisboa e só batida pelo Porto.
Em particular nos mercados francês e britânico, o sucesso das batatas fritas
Barrosã está muito associado à dinâmica do chamado "mercado da saudade" e à
sua representatividade enquanto produto tradicional do nosso país. Nestes
mercados, são muitas vezes os emigrantes a desempenhar o papel de
representantes/importadores da batata frita produzida pela Veigalimentar.
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A questão da pertença local revelou-se também um elemento preponderante no
dimensionamento do seu principal mercado – o Grande Porto - onde o setor da
restauração, seu principal cliente, é em parte composto por transmontanos, que
abrem a porta ao produto de excelência que são as batatas fritas Barrosã. Além da
região de Trás-os-Montes e do Grande Porto em que a distribuição é feita
diretamente, nos restantes mercados nacionais esta é feita por distribuidores
locais.

Resultados, lições e reflexões
Fruto de uma iniciativa familiar, a Veigalimentar tem vindo crescentemente
a assumir-se como uma empresa de referência no Alto Tâmega. Além do
benefício decorrente da sua localização numa região reconhecida e
associada aos produtos endógenos de excelência, a sua afirmação
decorre essencialmente da introdução de rigorosos processos de
controlo, que lhe permitem oferecer batatas fritas de grande qualidade.
Para o sucesso da Veigalimentar muito contribui a qualidade da sua
matéria-prima principal – a batata – parte da qual proveniente da região. A
parceria com a Cooperativa Agrícola de Montalegre garante-lhe parte das
suas necessidades, ao passo que para os produtores locais de batata
representa uma fonte segura de escoamento do seu produto.
Ainda que a principal fatia do seu mercado seja o setor da restauração,
mormente no Norte do país, a qualidade e o nível de reconhecimento
atingido pelas batatas fritas Barrosã têm-lhe permitido alcançar mercados
internacionais de relevo.
No futuro próximo, a empresa tem no horizonte a comercialização de
novos produtos onde se inclui a batata-doce-frita e a pipoca.
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Estudos de caso
3.2
TURISMO

separador 2

separador 2

3.2.1
Associação AOURO

Centro Interpretativo
de Tresminas
5450 Tresminas
Vila Pouca de Aguiar

www.tresminas.pt

E-mail: aaouro2008@gmail.com
Telefone: 259 458 091

Número de
colaboradores
4

Volume de
negócios
N/A

Mercados
Portugal e
Espanha
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Apresentação

A AOURO – Associação de Desenvolvimento Integrado das Terras de Jales, criada
em 2015, teve como entidades fundadoras as freguesias aguiarenses de Alfarela de
Jales, Vreia de Jales e Tresminas. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos
que tem como objetivo promover o desenvolvimento local em setores como a ação
social, o turismo, a cultura e o desporto, fomentando o bem-estar social e material,
nomeadamente através do desenvolvimento das suas competências cívicas,
profissionais, humanas e sociais.
No que toca em particular ao setor do turismo, o papel da AOURO está muito
associado à gestão da atividade turística no Complexo Mineiro Romano de
Tresminas. Este complexo, classificado como Imóvel de Interesse Público desde
1997 e como Monumento de Interesse Público desde 2012, configura uma das
mais importantes explorações de ouro do Império Romano e um importante
recurso turístico na região, cuja visitação a AOURO se encontra a dinamizar.
Para além do complexo mineiro, a AOURO é também responsável pela gestão e
promoção do Centro Interpretativo, inaugurado em 2015 e situado no centro da
Aldeia de Tresminas. Este espaço encontra-se dotado de um percurso expositivo,
de um anfiteatro e de um auditório exterior, permitindo enquadrar os visitantes do
ponto de vista histórico-arqueológico e natural da exploração mineira.

Parcerias e cooperação
Do ponto de vista das parcerias estabelecidas, importa, desde logo, destacar o
protocolo assinado entre a AOURO e o Município de Vila Pouca de Aguiar, que
atribui à associação a gestão corrente do Complexo Mineiro Romano de
Tresminas, nas suas várias dimensões. Assim, a associação tem à sua disposição
os equipamentos públicos do Complexo Mineiro e do Centro Interpretativo, e os
espaços que lhe estão afetos, que esta promove externamente e nos quais
organiza a grande maioria das suas atividades.
A AOURO colabora direta e frequentemente com infraestruturas turísticas de
âmbito municipal. Entre estas destacam-se o Alvão Village & Camping e o Centro
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Hípico de Pedras Salgadas, em conjunto com os quais a AOURO desenvolve
atividades turísticas integradas no território.
No domínio científico, considerando o elevado interesse suscitado
particularmente pelo complexo mineiro, existem algumas colaborações
estabelecidas com entidades relevantes do ensino superior, nomeadamente a
Universidade do Minho, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ou
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta dinâmica associativa permite
à AOURO ter o apoio destas entidades na organização de simpósios, seminários e
workshops, podendo contar com investigadores de renome.
Importa ainda relevar o trabalho desenvolvido no estabelecimento da cooperação
entre o Complexo Mineiro Romano de Tresminas e as minas espanholas Las
Médulas (já classificadas como Património Mundial da UNESCO), localizadas na
província de Leão (Espanha), por forma a fortalecer a candidatura do complexo
português, também ele, a Património Mundial.

Inovação
Um dos fatores inovadores da Associação AOURO relaciona-se com o modelo de
colaboração com o Município de Vila Pouca de Aguiar. Considerando o elevado
valor patrimonial associado ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas e a
dificuldade de mobilizar o setor privado para a sua animação, o Município
estabeleceu com a AOURO um protocolo que a consigna como responsável pela
gestão e exploração do complexo, assegurando assim a existência de uma entidade
exclusivamente dedicada dinamização turística deste importante património.
Tendo em consideração o elevado interesse arqueológico do complexo mineiro, a
AOURO tem apostado na organização de eventos diferenciadores capazes de
atingir segmentos turísticos de nicho, como o turismo científico, histórico ou
educacional. Neste particular, deve destacar-se a organização de eventos como o
2º Simpósio Internacional de Arqueologia Virtual, o 1º Simpósio Internacional
Territorium Metallorum Tresminas/Jales, ou o Workshop de Arquitetura Paisagista –
A Paisagem do Ouro. A realização destes eventos tem permitido atrair
investigadores e gerar novo conhecimento que poderá ser utilizado na promoção e
valorização turística do território.
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Promoção externa / internacionalização
Procurando promover o património relevante que tem sob sua responsabilidade, a
AOURO tem vindo a participar em eventos nacionais e internacionais de promoção
turística. Entre estes destaca-se a participação, com stand e materiais
promocionais próprios, na feira internacional de turismo de interior - INTUR, em
Valladolid em 2016, bem como em outras feiras no país vizinho, de onde provém
uma percentagem significativa dos seus visitantes. Já em Portugal, a AOURO
esteve presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, encontrando-se, também, sempre
representada nos eventos concelhios de maior repercussão.
Contudo, a maior parte da promoção é realizada através de canais audiovisuais e
digitais de grande alcance. A este nível, o trabalho desenvolvido pela AOURO foi
destacado pelo programa da RTP "Aqui Portugal" e o seu conhecimento incluído no
documentário premiado "O Ouro de Tresminas", que enquadra Tresminas no
mundo romano do noroeste da Península Ibérica.
Igualmente relevante na promoção externa do património local tem sido a
capacidade de promover o território junto da imprensa, destacando-se a realização
de reportagens publicadas em diferentes jornais diários de grande tiragem.
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Resultados, lições e reflexões
Responsável pela gestão e dinamização turística de um património cultural
e histórico tão relevante como o Complexo Mineiro Romano de Tresminas
e, também, do respetivo equipamento público de apoio à visitação, o
Centro Interpretativo de Tresminas, a AOURO assume-se como um
exemplo de uma entidade orientada para valorizar turisticamente um
território com base nos recursos existentes.
As sinergias desenvolvidas entre a AOURO e as instituições do ensino
superior têm permitido ao Complexo Mineiro e ao Centro Interpretativo de
Tresminas receber eventos capazes de gerar novo conhecimento e
chamar a atenção para o valor patrimonial existente no território.
O trabalho desenvolvido pela AOURO, quer no respeita à dinamização
turística do Complexo Mineiro e do Centro Interpretativo, quer no que
concerne à sua promoção externa pelos diversos canais, tem suscitado o
interesse dos meios de comunicação, que vêm assim auxiliando no
aumento da notoriedade do território e dos seus valores. Reflexo disto foi o
aumento registado do volume de visitação turística no Complexo Mineiro
Romano de Tresminas e no Centro Interpretativo em mais de 20%, entre
2015 e 2016.
A notoriedade atingida pelo Complexo Mineiro Romano de Tresminas,
muito em razão dos esforços envidados pela AOURO, levaram, também,
ao estabelecimento recente de uma parceria com as minas Las Medulas
com vista a reforçar a candidatura a Património Mundial da UNESCO do
complexo português.
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3.2.2
Associação Celtiberus

Boticas Parque
Natureza e Biodiversidade
Estrada Nacional 311, nº 2
Relva, Carreira da Lebre
5460-513 Boticas

www.celtiberus.pt

E-mail: aacceltiberus@gmail.com
Telefone: 276 410 206

Número de
colaboradores
3
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Volume de
negócios
N/A

Mercados:
Portugal e
Espanha
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Apresentação

Fundada em 2014, a Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (Celtiberus) é uma
associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a dinamização da
visitação turística, a promoção dos produtos endógenos e a preservação do
património natural e cultural da região do Barroso.
Maioritariamente constituída por jovens locais, a Celtiberus encontra-se sedeada
no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade, onde têm lugar a maior parte das
atividades levadas a cabo pela Associação. De entre as atividades desenvolvidas,
fazem parte as caminhadas interpretativas, os passeios culturais, os passeios de
bicicleta ou ecokart, entre outras, podendo envolver a degustação dos produtos
regionais em espaço natural.
Em colaboração com as infraestruturas hoteleiras locais, a Celtiberus criou pacotes
turísticos destinados aos hóspedes que nelas se alojem, permitindo-lhes realizar
caminhadas temáticas e vistas guiadas, quer ao Boticas Parque, quer a espaços
naturais e culturais do território, contribuindo para tornar a sua experiência mais
marcante.
Além das atividades de caráter corrente, a Celtiberus tem também vindo a organizar
eventos com impacto crescente (i.e. Festa do Sol e Segredos de Outono) e a lançar
iniciativas relevantes para a comunidade com a finalidade de preservar a natureza e
cultura da região, como o projeto "Cão de Gado Transmontano", que tem como
objetivo reintroduzir esta raça junto dos rebanhos dos pastores barrosões.

Parcerias e cooperação
Como aspeto a destacar na área das parcerias e cooperação, deve salientar-se o
caráter integrador das atividades desenvolvidas pela Celtiberus. Mais além das
visitas guiadas e das caminhadas interpretativas e temáticas, estas envolvem a
degustação dos produtos de Denominação de Origem Protegida (DOP) e de
Indicação Geográfica Protegida (IGP) locais, e, frequentemente, a confeção dos
produtos endógenos locais por parte dos residentes, de acordo com o modo
tradicional.
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No mesmo sentido, foram também estabelecidas parcerias com os principais
estabelecimentos hoteleiros - o Hotel Rio Beça, o Boticas Hotel ART & SPA e o
Hotel Rural Casas Novas - no quadro das quais a Celtiberus presta a estas
unidades e seus hóspedes um serviço complementar, de apoio à visitação
turística.
A Associação colabora também com o Projeto Raízes, entidade com fins
semelhantes aos da Celtiberus, com o qual se trocam conhecimentos e se cruzam
atividades. Finalmente, a Quercus é também um parceiro relevante, refletindo as
preocupações da Celtiberus com as questões ambientais
.

Inovação
A Celtiberus encontra-se presentemente a promover um programa turístico
diferenciado, que dá aos visitantes a oportunidade de ficarem hospedados nas
estruturas de alojamento existentes no Boticas Parque e de realizar atividades
como a colheita de produtos endógenos nas hortas do Parque ou a pesca de trutas
no Rio Beça.
Pelo seu caráter inovador, destaca-se também que a Celtiberus tem lançado
projetos relevantes para a comunidade, (e.g. projeto "Cão de Gado Trasmontano"
que pretende reintroduzir esta raça junto dos rebanhos dos pastores barrosões) e
outros que se destacam pela visibilidade externa trazem à região, como a Festa do
Sol (i.e. evento de culto ao sol enquanto símbolo maior da mitologia castreja) e a
festa Segredos do Outono (i.e. evento de promoção do Barroso e das suas
colheitas, fazendo os participantes reviver tradições como desfolhada à moda
antiga, a visita ao forno do povo em pleno funcionamento e prova de alguns
produtos característicos desta altura do ano).
Refira-se ainda a realização de aulas de campo da UTAD no perímetro do Boticas
Parque, envolvendo, por exemplo, a devolução de animais à natureza.
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Promoção externa / internacionalização
Ao nível da promoção externa, a Celtiberus desenvolveu uma colaboração com
uma empresa multimédia – a Foto Vídeo Stop – que regista fotograficamente e
realiza um vídeo promocional por cada uma das atividades e eventos organizados
pela associação. Este vídeo promocional é, posteriormente, partilhado nas redes
sociais geridas pela Celtiberus.
A associação dispõe também de um website moderno e atualizado, devidamente
associado às redes sociais (i.e. Facebook e Google +) geridas pela CELTIBERUS e
onde são publicitados os eventos por si organizados.
No campo digital, destaca-se ainda a aposta na criação de uma loja de comércio
online, através da qual são vendidos alguns dos produtos endógenos de referência
do território (e.g. mel, sabonete de mel, sabonete de cera, etc.).
No que concerne à promoção externa deve destacar-se a participação na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL), em 2016, na qual a Celtiberus integrou o stand da
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. Esta foi uma oportunidade
aproveitada pela associação para interagir com públicos-alvo potenciais e com
stakeholders relevantes no domínio turístico.
Tendo em conta a proveniência maioritária de visitantes das maiores cidades
minhotas (e.g. Braga, Barcelos, Guimarães, Famalicão, etc.), a Celtiberus tem vindo
a participar em feiras regionais organizadas nesta região, de entre as quais se
destacam a Agro (Braga) e a Feira Grande de S. Miguel (Famalicão).
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Resultados, lições e reflexões
O trabalho desenvolvido pela Celtiberus tem-lhe permitido assumir-se, de
forma crescente, como uma entidade de referência na dinamização da
visitação turística, por via da valorização do património cultural e dos
produtos locais e da promoção do envolvimento do tecido económico.
Para tal muito têm contribuído as parcerias estabelecidas, que permitem à
Celtiberus dispor de um conjunto de meios e recursos adequados ao
desenvolvimento da sua atividade.
Visando valorizar e promover o que é feito localmente, a Celtiberus inovou
com a criação de uma loja online de venda de alguns dos produtos
endógenos de referência no território. A criação de atividades como as
caminhadas interpretativas incluindo a degustação de produtos
endógenos, a realização de aulas de campo da UTAD, o desenvolvimento
de projetos importantes para a comunidade e a organização de eventos,
são também ações dignas de realce desta associação.
No plano da promoção externa, a Celtiberus participou em conjunto com a
CIM do Alto Tâmega na BTL de 2016, e a título individual em feiras regionais
no Minho, seu principal mercado. Digna de nota é também a parceria com
a Foto Vídeo Stop que lhe permite registar em vídeo as atividades
realizadas para posterior promoção nas redes sociais.
Em razão do trabalho realizado o Boticas Parque recebeu, em 2016, cerca
de 4.000 pessoas, ao passo que os eventos de maior repercussão
organizados pela Celtiberus – a Festa do Sol e os Segredos do Outono –
chegaram, na segunda edição, aos 300 participantes, num aumento de
mais de 200% face à primeira edição.
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3.2.3
Ecomuseu de Barroso

Edifício Padre Fontes
Terreiro do Açougue
5470-250 Montalegre

www.ecomuseu.org

E-mail: geral@ecomuseu.org
Telefone: 276 510 203

Número de
colaboradores
19

Volume de
negócios
N/A

Mercados:
N/A
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Apresentação

O Ecomuseu do Barroso é um espaço museológico polinucleado, que tem como
objetivo a inventariação, preservação, valorização, divulgação e promoção da
cultura, da identidade e dos valores do Barroso. Dos 11 polos existentes, 8
localizam-se no concelho de Montalegre e os restantes 3 em Boticas.
Mais do que um mero espaço expositivo, o Ecomuseu carateriza-se como "museu
vivo", ou seja, como espaço de constante relação com a população local e
portador da memória coletiva. Nesta medida, ele é também como projeto de
desenvolvimento das pessoas e do território, que assume a valorização e
preservação dos hábitos e valores locais como elemento central no reforço da
identidade cultural da comunidade e na sua relação com o espaço geográfico e
humanizado do Barroso.
Na sua sede, o edifício Padre Fontes em Montalegre, encontram-se 12 dos seus 19
colaboradores. Neste espaço desafiam-se os visitantes a descobrir a identidade
Barrosã pelos sentidos, rompendo com a museologia clássica e usando a
tecnologia para descobrir o território em profundidade.
Enquanto promotor do desenvolvimento local e "guardião" de um património
cultural de grande riqueza, o Ecomuseu desenvolveu diversas parcerias com
instituições do ensino e envolveu-se em redes nacionais e internacionais que lhe
permitem hoje ser, não apenas um local agregador do património imaterial local,
mas também um agente central na promoção do território e das suas gentes.
Em 2015, a projeção atingida pelo Ecomuseu levou à sua integração na Rede
Nacional de Museus. Esta distinção contribuiu para um maior reconhecimento
nacional e internacional do "museu vivo", abrindo portas a candidaturas a fundos
comunitários específicos e a uma divulgação direcionada no Turismo de Portugal.

Parcerias e cooperação
Tendo como objetivo maior a preservação do património cultural imaterial
barrosão, o Ecomuseu do Barroso é, antes de tudo, um projeto que envolve uma
relação forte com os habitantes locais, que permitem o registo das suas atividades
diárias para memória futura.
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O Ecomuseu é gerido por uma entidade juridicamente autónoma e sem fins
lucrativos criada especificamente para o efeito: a Associação de Barroso, que
integra na sua estrutura diretiva os municípios de Montalegre e de Boticas. Esta
arquitetura permite ao Ecomuseu coordenar em permanência as suas atividades
com as de ambos os municípios do Barroso.
Por outro lado, o funcionamento dos diversos polos do Ecomuseu é assegurado
através de parcerias com as juntas de freguesia onde estes se situam, que afetam
recursos humanos para esse fim. A sede do Ecomuseu – o Espaço Padre Fontes,
acomoda 12 colaboradores permanentes, 6 dos quais do quadro do Município de
Montalegre e os demais 6 pertencentes à Associação de Barroso.
O Ecomuseu é parceiro da ANIMAR – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local, com a qual têm vindo a ser desenvolvidos projetos
conjuntos, sendo um deles o Envolv'artes, que visa sensibilizar a juventude para a
importância da criatividade e empreendedorismo, impulsionando o
desenvolvimento territorial e económico local. Ainda, a vontade de envolver o
Parque Natural da Peneda Gerês (PNPG) levou ao estabelecimento de um protocolo
com a Associação de Desenvolvimento Regional da Peneda Gerês que resultou na
mudança da Porta do PNPG de Montalegre para as instalações do Ecomuseu.

Inovação
O conceito de Ecomuseu enquanto "museu vivo", capaz de concentrar e transmitir
aos visitantes a identidade e essência de um povo é, por si só, um elemento
inovador no território do Alto Tâmega. Deve realçar-se o facto de este ser um
museu polinucleado dotado de 11 polos situados em locais-chave do panorama
cultural barrosão, que lhe permite focar-se em aspetos específicos de cada um
desses microcosmos culturais do território. Por outro lado, é de referir que a sede
do Ecomuseu foi dotada de tecnologia de última geração que permite aos seus
turistas visitarem mais de mil pontos de interesse no território através de uma
experiência interativa aprofundada.
A procura por uma oferta inovadora e diferenciada tem vindo a motivar o
estabelecimento de protocolos com diversas instituições do ensino superior do
panorama nacional. Merecem particular referência aqueles instituídos com a
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Universidade Lusófona (com que foi constituído o Centro de Estudos
Interdisciplinares de Barroso e Alto Tâmega), com a Universidade Fernando
Pessoa (que desenvolveu o Sistema de Inventário e de Gestão de Coleções do
Ecomuseu do Barroso), com a UTAD, (com que foi desenvolvido o projeto de
investigação intitulado "Intervenção Museológica As culturas do Trabalho no
Barroso", cofinanciado pelo Programa ON2 e pelo Município de Montalegre), ou
com a Universidade do Minho (para a formação de novos empreendedores).

Promoção externa / internacionalização
O Ecomuseu tem vindo a participar em feiras nacionais e internacionais de renome,
como a BTL, a FITUR Madrid, a Feira de Nanterre ou a Expo Ourense.
A este respeito, o Ecomuseu é um vetor importante na promoção dos grandes
eventos organizados na região (i.e. Sexta-feira 13 e Campeonato do Mundo de
Rallycross), beneficiando da visitação gerada para promover o seu trabalho.
Ademais, enquanto parceiro da ANIMAR, o Ecomuseu participa em todos os
eventos por ela organizados no plano interno e externo.
O trabalho desenvolvido pelo Ecomuseu do Barroso na preservação do património
cultural local levou a que na sua sede se viesse a fixar o Centro UNESCO
Biodiversidade e Tradição. Este é um espaço que dispõe de informação
relacionada com a temática da biodiversidade e tradição do território, assim como
com outros projetos da UNESCO. Enquanto Centro UNESCO, o Ecomuseu do
Barroso organizou, em 2015, o "Encontro Internacional de Centros e Clubes
UNESCO", evento de grande repercussão com a duração de 3 dias, onde os
oradores proveniente de vários pontos do globo apresentaram estratégias de
difusão e preservação do património imaterial, tradições orais e, também, novas
dinâmicas de difusão.
O Ecomuseu do Barroso está presente nas redes sociais e dispõe de um website
visualmente apelativo, que se assume como um verdadeiro portal do barroso. Nota
ainda para a produção de vídeos promocionais e documentários, em língua
portuguesa e inglesa, premiados pelo Festival Internacional de Cinema de Turismo
ART&TUR, organizado pela Associação Portuguesa de Turismologia, com o apoio
do Turismo do Porto e Norte de Portugal.
78

Resultados, lições e reflexões
O Ecomuseu do Barroso apresenta-se como exemplo de boas práticas no
que se refere à preservação e inventariação do património cultural da
região do barroso e ao seu aproveitamento e promoção turística.
Em face da riqueza cultural barrosã e da importância de assegurar este
património para a posteridade, o Ecomuseu procedeu ao estabelecimento
de protocolos com instituições do ensino superior, envolvendo finalidades
específicas como o desenvolvimento de um sistema de inventário, a
constituição de um centro de estudos interdisciplinares focado no barroso
ou o aprofundamento do conhecimento histórico da sua cultura.
Enquanto "museu vivo" do território e elemento central na preservação e
valorização do património imaterial do Barroso, o Ecomuseu destaca-se
pelo seu modelo polinucleado, capaz de transmitir a essência do povo e de
refletir as tradições existentes de acordo com as atividades correntes
próprias de cada um dos quadrantes do território barrosão. Refira-se,
ainda, a tecnologia instalada no edifício-sede, que permite aos turistas
visitar o território de forma interativa.
O trabalho profundo desenvolvido permitiu-lhe fixar nas suas instalações o
Centro UNESCO Biodiversidade e Tradição e aderir à Rede Nacional de
Museus, acrescentando valor à sua atividade e uma capacidade acrescida
de promover externamente a cultura barrosã.
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3.2.4
Pena Aventura

Bustelo
Salvador
4870-110 Ribeira de Pena

www.penaaventura.com.pt

E-mail: geral@penaaventura.com.pt
Telefone: 259 498 085

Número de
colaboradores
30
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Volume de
negócios
€ 1M

Mercados:
Portugal e
Espanha

Ú

Apresentação

Pena Aventura Organização de Atividades Desportivas, Lda (Pena Aventura) é uma
empresa de animação turística que opera nos segmentos do turismo de natureza e
aventura. Grande parte das atividades proporcionadas pela empresa desenvolvemse no Pena Aventura Park, parque de atividades lúdicas e desportos radicais gerido
pela empresa, também ele localizado no concelho de Ribeira de Pena.
Inaugurado em 2007, o Pena Aventura Park é um forte agente dinamizador desta
região do interior Norte, proporcionando um vasto conjunto de experiências em
contacto com a natureza, numa área total de cerca de 16 hectares, junto ao Parque
Natural do Alvão. Desde a sua inauguração, a empresa tem vindo a dotar o Pena
Aventura Park de novos equipamentos e serviços, tornando-o um local
apropriado, não apenas para os amantes de emoções fortes ligadas ao desporto
aventura, mas também para famílias, crianças, escolas, empresas ou para a
realização de eventos temáticos.
O crescimento da empresa levou a que hoje em dia não se dedique
exclusivamente a organizar atividades de turismo aventura no Pena Aventura Park,
tendo alargado a sua atividade à hotelaria e à realização de atividades noutros
espaços como o Ecopark Azibo (desporto, lazer, aventura, etc.) ou a Quinta de
Santa Cristina (enoturismo).

Parcerias e cooperação
Tendo como atividade principal a animação turística e a organização de eventos nos
segmentos do turismo de natureza e aventura, o Pena Aventura desde cedo
percebeu que o estabelecimento de parcerias locais seria crítico no sucesso da sua
atividade. Nesta medida, a empresa tem vindo a estabelecer acordos,
nomeadamente com infraestruturas hoteleiras da região do Alto Tâmega, bem como
com outras entidades que prestam serviços turísticos complementares ao seu.
No que às infraestruturas hoteleiras diz respeito, o Pena Aventura tem protocolos
com o Hotel Casino de Chaves, com o Vidago Palace Hotel e o Pedras Salgadas
SPA & Nature Park. Este tipo de parceria implica que o Pena Aventura figure na
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oferta turística complementar destas unidades hoteleiras, podendo mesmo
integrar pacotes turísticos. Para os hóspedes, o Pena Aventura tem programas prédefinidos ou programas à medida, de acordo com as suas preferências. Pode
também referir-se o protocolo estabelecido com a Quinta de Santa Cristina,
empreendimento localizado em Celorico de Basto focado no segmento do
enoturismo, onde o Pena Aventura organiza regularmente um Wine Tour.
Além das parcerias estabelecidas com as entidades supramencionadas, e
procurando promover uma estadia alargada no território, o Pena Aventura coopera
ainda com várias unidades hoteleiras do território, oferecendo aos seus clientes
descontos na estadia nessas unidades que se situam entre os 10% e os 15%.

Inovação

Ú

"Fantasticable" - ainda hoje um dos maiores do mundo - que consiste numa
ligação em cabo de aço entre as localidades de Lamelas e Bustelo, numa
extensão de 1538 metros, em que as pessoas podem "voar" a uma velocidade
máxima de 130 km/h;

Ú

"Alpine Coaster" - consiste numa montanha russa com carros de estilo tobogã,
que permitem descer a montanha numa extensão de 700 metros,
possibilitando também desfrutar da paisagem natural circundante;

Ú

Desde a sua abertura, o Pena Aventura tem-se distinguido pelas experiências
inovadoras que propicia aos visitantes e turistas que acorrem ao seu parque.
Podem evidenciar-se

«Salto Negativo" - no qual o praticante é projetado na vertical a uma altura de 15
metros num segundo.

O crescimento e o interesse crescente gerados em torno do Pena Aventura fizeram
com que a empresa alargasse o seu campo de atuação original. Entre as
inovações introduzidas estão a criação do espaço Pena Aventura Kids, dedicado
exclusivamente às crianças e a aposta na vertente de hotelaria, seja através dos
Bungalows ou das Casas de Montanha.
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Promoção externa / internacionalização
No que à promoção externa diz respeito, o Pena Aventura tem vindo a participar em
feiras e eventos internacionais com regularidade. Para o efeito, não é regra que a
empresa alugue ou partilhe um stand com qualquer entidade, preferindo um
contacto pessoal e direto com agentes e stakeholders que possam representar
mais-valias.
As feiras e eventos em que participam situam-se fundamentalmente em Portugal e
Espanha, de onde provém o grosso da visitação turística do Pena Aventura Park.
Refira-se, a este nível, a importância particular da Galiza, de onde são oriundos
cerca de 60% dos seus visitantes.
Percebendo a importância do mundo digital, o Pena Aventura dispõe de um
conjunto de canais web ativos que promovem o contacto com os seus públicosalvo. Neste ponto, importa referir que o Pena Aventura tem programas e pacotes
turísticos destinados especificamente para vários públicos-alvo como "famílias",
"corporate", "escolas", "aventura", "turismo ativo".
Além do website e das redes sociais organizados e atualizados, onde figura o
conjunto da oferta turística, dos eventos e dos pacotes disponíveis, a empresa
apostou também nos vídeos promocionais como forma de demonstrar o conjunto
de experiências que proporciona aos visitantes.
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Resultados, lições e reflexões
Caminhando para os 10 anos de existência, o Pena Aventura tem vindo a
consolidar-se como empresa de desporto aventura de referência em toda a
Região Norte.
A sua afirmação decorre do facto de o Pena Aventura ter vindo sempre a
introduzir experiências inovadoras, que juntam a fruição da natureza com a
aventura. A criação de pacotes, espaços e experiências ajustados aos
seus públicos-alvo preferenciais são também elementos relevantes no
sucesso que a empresa tem evidenciado.
O Pena Aventura Park promove dinâmicas cooperativas a nível regional,
sobretudo através das sinergias criadas com infraestruturas hoteleiras
sedeadas no Alto Tâmega, às quais o Pena Aventura presta um serviço
complementar da maior importância.
Fruto da sua atividade, o Pena Aventura tem vindo a ser crescentemente
procurado por diferentes públicos oriundos de todo o país e do país vizinho
(nomeadamente da Galiza).
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3.2.4
Pena Aventura

Parque Termal de Vidago
5425-307 Vidago

www.vidagopalace.com

E-mail:
reservations@vidagopalace.com
Telefone: 276 990 900

Número de
colaboradores
142

Volume de
negócios
S/D

Mercados: Portugal,
Espanha, Inglaterra, Suíça,
Alemanha, EUA e Brasil
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Apresentação

Inaugurado um dia após a Implantação da República, a 6 de Outubro de 1910, o
Vidago Palace Hotel é uma unidade hoteleira de luxo, localizada em Vidago,
concelho de Chaves.
Pese embora a sua longa história, aquele que é hoje o Vidago Palace Hotel
começou a tomar a sua forma atual aquando da sua aquisição pela UNICER, em
2002. Entre 2006 e 2010, a nova administração procedeu à reabilitação do edificado
e respetiva redefinição do espaço envolvente, processo que lhe permitiu, após a
reabertura, obter a classificação de 5 estrelas e posicionar-se no segmento de luxo,
integrando a restrita rede Leading Hotels of the World.
O Vidago Palace Hotel contempla hoje um conjunto de 70 quartos e suites, um
moderno SPA Termal e um Club House, ambos da autoria do conceituado arquiteto
Álvaro Siza Vieira. O hotel também dispõe de campo de golfe de 18 buracos,
desenhado pela empresa Cameron & Powell a partir do original de 9 buracos,
construído em 1936.
Empregando 150 colaboradores, o Vidago Palace Hotel é hoje reconhecido a nível
nacional e internacional pela qualidade dos seus serviços e por todo o conjunto de
facilidades que oferece, assumindo-se como elemento central na dinamização
turística da região e no incremento da sua notoriedade externa.

Parcerias e cooperação
A cooperação com parceiros locais é um aspeto importante na atividade corrente do
Vidago Palace Hotel, sendo que esta é fomentada, num primeiro momento, como
forma de providenciar aos seus hóspedes uma experiência aprofundada no território
envolvente.
A preocupação em dar a conhecer o património natural, cultural e gastronómico da
envolvente está patente na definição de roteiros turísticos e rotas temáticas um
pouco por toda a região. Estas envolvem visitas guiadas a cidades ou locais de
grande riqueza patrimonial da envolvente, a visita a núcleos museológicos e
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palácios, ou a realização de atividades de desporto aventura, podendo incluir
refeições nos restaurantes parceiros e/ou a degustação de produtos endógenos de
referência da região como o azeite (em parceria com a Casa de Santo Amaro) ou
vinho (em parceria com a Quinta de Arcossó e a Casa do Seixo Grande, e com
diversas quintas no Douro).
O Vidago Hotel Palace tem também parcerias estabelecidas com instituições de
ensino profissional e superior da região Norte, das quais frequentemente recebem
estagiários e nas quais se formaram alguns dos seus atuais colaboradores. Entre
elas encontram-se a Escola Profissional de Chaves, a Escola Profissional do Peso da
Régua e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Lamego, de onde provêm
profissionais e licenciados na área da hotelaria, turismo e termalismo.

Inovação
As melhorias introduzidas pelo Vidago Palace Hotel, que permitiram posicioná-lo
num segmento de mercado superior e com elevado potencial de diferenciação,
são inovações a destacar. De facto, a reabilitação dos interiores e a dotação de
novas infraestruturas ocorrida entre os anos de 2006 e 2010, com projeto da
autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira, permitiu ao Vidago Palace Hotel dar um salto
de qualidade significativo e colocá-lo num patamar incomparável num vasto
território envolvente. Deste modo, foi possível integrar a rede Leading Hotels of the
World, que reúne os melhores hotéis independentes do mundo.
Esta obra valeu ao hotel distinções como Melhor Spa Internacional nos prémios da
revista Condé Nast Traveler (2016) e vencedor português na categoria Best Luxury
Hotel SPA nos World Luxury Hotel Awards (2014 e 2015).
O campo de golfe da unidade também foi alvo de um redesenho, permitindo-lhe
cumprir as especificações da United States Golf Association (USGA) e posicionarse internacionalmente no nicho do turismo de golfe. Este facto faz com que o hotel
se encontre hoje entre os melhores resorts de golfe da Europa, recebendo
distinções como Portugal's Best Golf Hotel pelo World Golf Awards e organizando
torneios internacionais de nome como Troféu Bonnalack e o Torneio Patsy.
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Promoção externa / internacionalização
A rede Leading Hotels of the World é, atualmente, o grande motor das reservas
internacionais do Vidago Palace Hotel. É essencialmente por via da Leading Hotels
of the World que provêm os clientes internacionais do hotel, que hoje
correspondem a cerca de 36% do seu mercado (11% espanhóis, concorrendo para
os restantes 25% sobretudo os ingleses, os suíços, os alemães, os americanos e os
brasileiros).
No mercado interno, pese embora a relevância das Online Travel Agencies (i.e.
Booking, Tripadvisor, etc.), o Hotel tem como grande fonte de reservas o contacto
direto e "boca-a-boca", uma vez que um dos segmentos mais significativos
corresponde a famílias portuguesas que são clientes regulares do hotel.
O Vidago Palace Hotel tem um plano de promoção anual bem definido, que inclui a
participação em algumas das maiores feiras internacionais de turismo (e.g. WTM
Londres, ITB Berlim, FITUR Madrid, BTL Lisboa, e algumas outras no Brasil, EUA e
Escandinávia). O hotel tem também uma significativa atividade na promoção
através de contactos diretos do tipo business to business, com agências e
operadoras turísticas.

88

Resultados, lições e reflexões
Com mais de uma centena de anos de existência, o Vidago Hotel Palace
apresenta-se como um caso de excelência a nível internacional. Desde a
sua aquisição pelo grupo UNICER, e da intervenção realizada entre 2006 e
2010 ao nível das estruturas (i.e. redesenho e melhoria da qualidade de
quartos/suites e do campo de Golfe, novo SPA Termal e Club House), o
hotel deu um salto qualitativo que lhe permitiu posicionar-se no segmento
de luxo e integrar a restrita rede dos melhores hotéis independentes do
mundo.
Desde então, muito têm sido os reconhecimentos e prémios alcançados
pelo Vidago Palace Hotel, de entre os quais merecem destaque a distinção
de vencedor português na categoria Best Luxury Hotel SPA nos World
Luxury Hotel Awards (2014 e 2015), de Melhor Spa Internacional nos
prémios da revista Condé Nast Traveler (2016) ou ainda de Portugal's Best
Golf Hotel pelo World Golf Awards.
Na sua atividade corrente, o Vidago Palace Hotel estabeleceu diversas
relações de cooperação com entidades e serviços da envolvente regional
(e.g. restaurantes, museus, quintas, empresas de animação turística, etc.)
que permitem complementar os seus serviços, ao mesmo tempo que
contribuem para a dinamização da economia local e regional.
Ainda que a maior fatia do mercado do Vidago Palace Hotel seja oriunda do
mercado nacional, mais de 1/3 dos seus hóspedes já são internacionais. A
rede promocional Leading Hotels of the World é a responsável por grande
parte das reservas vindas do exterior, devendo também ser evidenciada a
participação em algumas das maiores feiras internacionais de turismo e a
dinamização de eventos business to business, com agências e operadoras
turísticas.
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3. SÍNTESE CONCLUSIVA
Na sequência da análise dos estudos de caso selecionados, é possível destacar
algumas conclusões que devem ser tomadas em consideração do ponto de vista
da criação e dinamização de uma rede colaborativa envolvendo os setores do
turismo e agroalimentar no Alto Tâmega. Saliente-se que tais conclusões são
transversais a diferentes casos em análise, não obstante poderem estar mais
evidenciadas nuns do que noutros.
Nesta síntese apresentam-se essas notas conclusivas pelas vertentes que se
consideraram estratégicas para a criação e dinamização da rede colaborativa
intersetorial – i.e. parcerias e cooperação, inovação e internacionalização e
promoção externa.

Parcerias e cooperação
A prevalência de lógicas fragmentadas/atomizadas
Os estudos de caso analisados permitem compreender que, de uma forma geral,
as entidades agem maioritariamente de forma atomizada. Esta realidade está
sobretudo relacionada com o entendimento generalizado de que o sucesso da
entidade depende da sua capacidade competitiva individual no mercado, havendo
uma desvalorização da importância de cooperar como forma de afirmar o seu
setor/região no plano externo e um desconhecimento das vantagens que lhe
poderão estar associadas.
A maioria das dinâmicas cooperativas desenvolvidas pelas entidades estudadas
têm como objetivo sustentar o normal desenvolvimento das suas respetivas
atividades e/ou têm uma escala limitada (quer no que se refere ao conteúdo, quer
ao espectro geográfico) sendo, por isso, pouco representativas em termos do valor
acrescentado que comportam tanto para o seu setor e como para o conjunto da
região.
Neste contexto, assume-se como particularmente importante a existência de um
promotor público, por norma os Municípios, que se revelam entidades centrais no
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lançamento dos projetos/iniciativas, conferindo-lhes, por vezes, os meios e
infraestruturas necessários ao desenvolvimento das respetivas atividades. Assim
acontece em casos como a Associação Celtiberus e a Associação AOURO.
A ausência de redes e de entidades gestoras que as fomentem/"animem"
Regra geral, registam-se poucos casos de cooperação quer no setor do turismo
quer no agroalimentar do Alto Tâmega. Esta carência de dinâmicas colaborativas
entre entidades do mesmo setor reflete-se, por sua vez, na escassez de redes
intersetoriais que contribuam para relevar externamente o conjunto da região.
Pese embora o potencial existente na região, muito associado aos ativos turísticos
(e.g. património natural, cultural, arquitetónico, infraestruturas hoteleiras, etc.) e aos
produtos endógenos de qualidade reconhecida, verifica-se uma dificuldade
estrutural de efetuar ligações, não apenas ao longo das cadeias de valor de cada
um dos setores do turismo e agroalimentar, mas também no cruzamento de ambos.
Este cenário generalizado reflete-se na ausência de sinergias e
complementaridades tendentes a melhorar os produtos e/ou serviços oferecidos
individualmente por cada uma das entidades, minando assim a capacidade de
promoção agregada da região.
Em grande medida, a carência de redes intra e intersetoriais está relacionada com
a inexistência de uma entidade gestora (ou mais do que uma, caso se considere
uma por setor) capaz de estruturar uma rede (seja ela setorial ou intersetorial), de
assumir a sua direção e orientação estratégica, e, principalmente, de dar conteúdo
às parcerias estabelecidas por via da criação/identificação de oportunidades que
permitam aprofundar as sinergias existentes e criar novas ligações entre as
entidades que colaboram sob sua égide.
A existência de casos de "oferta integrada"
Em especial nos estudos de caso relacionados com o setor do turismo, verifica-se
a tendência para a integração da oferta, associando-se os serviços turísticos (e.g.
hospedagem, atividades de natureza, lazer, aventura, etc.) com a
degustação/promoção de produtos endógenos da região. São disto exemplos os
casos do Vidago Palace Hotel, do Pena Aventura e da Associação Celtiberus.
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A importância do apoio técnico no setor agroalimentar
Em grande parte das produções agrícolas do Alto Tâmega, que fornecem às
empresas/cooperativas da região os produtos que estas posteriormente
transformam, embalam e comercializam, prevalecem produtores com baixas
qualificações e com uma capacidade técnica limitada. Aqui, salienta-se a
importância de empresas como a Monsurgel e a AgroAguiar e de cooperativas
como a Cooperativa Agrícola de Boticas e a Cooperativa de Olivicultores de
Valpaços que concedem aos produtores locais apoio técnico na
melhorias/diversificação das suas produções.

Inovação
O reduzido envolvimento com entidades do ensino superior
São escassos os exemplos de iniciativas em que as entidades analisadas
promovam o envolvimento de entidades do ensino superior tendo em vista o
upgrade dos seus produtos/serviços.
Deste modo, é possível concluir que há um potencial de inovação praticamente
inexplorado associado a algumas das entidades observadas, em grande medida
por via do não envolvimento de instituições dotadas do conhecimento, dos
recursos e da capacidade técnica necessários para nelas potenciar este tipo de
transformação.
Apesar deste cenário generalizado, observam-se casos de entidades como o
Ecomuseu do Barroso e a AgroAguiar que organizam eventos de cariz científico e
desenvolvem projetos conjuntos com instituições do ensino superior.
O lançamento de produtos "de nicho"
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 e inovação
na aproximação aos mercados. De acordo com a análise efetuada, a inovação no
setor agroalimentar está mais associada ao produto e ao processo produtivo, ao
passo que no setor do turismo é mais comum a inovação de marketing.
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Em particular no setor agroalimentar, são percetíveis as inovações introduzidas
quer como forma de promover a melhoria dos seus produtos, quer como forma de
implementar novos ou significativamente melhorados processos de fabrico e
logística. São disto exemplos paradigmáticos a AgroAguiar, a Monsurgel, a
Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, a Fumeiro de Barroso ou a
Veigalimentar.
Tendo em consideração o facto de o Alto Tâmega ser reconhecidamente uma
região dotada de produtos de qualidade, uma das principais inovações que tem
vindo a ser adotada pelas entidades do setor agroalimentar local é a aposta em
produtos "de nicho", com um posicionamento de mercado superior ou "gourmet".
Destaca-se aqui o trabalho desenvolvido pela Cooperativa dos Olivicultores de
Valpaços com o Azeite Rosmaninho Gourmet, pela Cooperativa Agrícola de
Boticas com o Mel de Barroso ou da Veigalimentar com a batata doce frita.
A inovação nas formas de aproximação ao mercado
Por outro lado, identificam-se também casos de inovação no que concerne à
aproximação aos mercados/marketing. Neste caso, podem salientar-se os casos
em que se adotaram novas formas de promoção e definição dos produtos (i.e.
Vidago Palace Hotel, Pena Aventura e Ecomuseu do Barroso).
Destaque, ainda, para o caso d'A Loja dos Pastéis de Chaves pela definição de um
sistema de franchising, que lhe permite atuar diretamente nos mercados-alvo,
contribuindo, paralelamente, para promover uma maior visibilidade externa do
território por via da comercialização de um dos produtos de referência do território.
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Promoção externa / internacionalização
A ausência de uma marca para o território e a persistência de várias marcas
Apesar do potencial evidenciado pela região, maioritariamente ancorado nos
setores do turismo e agroalimentar onde predominam infraestruturas, serviços e
produtos endógenos de qualidade indiscutível, verifica-se um défice de visibilidade
externo do conjunto do território do Alto Tâmega.
Este desconhecimento do território está em grande medida associado à
inexistência de uma "marca território", ou seja, de uma identidade visual de caráter
regional e inclusivo capaz de identificar e expressar de forma agregada a proposta
de valor do Alto Tâmega e aqueles que são os seus elementos constitutivos
caraterísticos e distintivos.
A ineficácia no posicionamento externo do Alto Tâmega como um todo resulta,
também, da existência de uma panóplia de "submarcas" (e.g. a carne, o mel e a
batata do Barroso, o Pastel de Chaves, o azeite de Valpaços, as águas de Vidago,
etc.) que concorrem para circunscrever a visibilidade externa deste território a
apenas partes dele, que não são suficientemente fortes para comunicar e refletir a
proposta de valor e a riqueza do seu conjunto.
Para aqueles que poderiam constituir-se como potenciais públicos-alvo da
proposta de valor do Alto Tâmega, a existência de várias submarcas avulsas e
desprovidas de um "chapéu" que as agregue apenas contribui para aprofundar o
desconhecimento do território, na medida em que fragmentam o seu potencial de
atratividade e retalham a oferta existente.
A promoção externa por via da participação em concursos
Considerando, em muitos dos casos, os parcos recursos disponíveis para
desenvolver uma estratégia de promoção, regista-se o investimento de algumas
das entidades estudadas na participação em concursos e na obtenção de prémios
nacionais e/ou internacionais como forma de conseguir uma maior visibilidade
externa. Neste quadro, destacam-se as distinções obtidas pelo Azeite Rosmaninho
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da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, pela Carne Barrosã e o Mel de
Barroso da Cooperativa ou pelos filmes promocionais e documentais do
Ecomuseu do Barroso.
O investimento em certificação de qualidade
Em particular no setor agroalimentar verifica-se uma aposta generalizada das
entidades analisadas na certificação de qualidade como forma de cumprir os
requisitos estipulados pelo mercado e propiciar processos de internacionalização.
A este nível, empresas como a AgroAguiar, a Cooperativa de Olivicultores de
Valpaços, a Fumeiro de Barroso e a Monsurgel têm em sua posse certificações que
asseguram os seus produtos do ponto de vista da qualidade e da segurança
alimentar, prevendo, de acordo com as suas prioridades de internacionalização, vir
a conseguir novas certificações adaptadas a esses mercados.
Mesmo no setor do turismo da região, verificam-se casos em que a qualidade é
reconhecida por entidades externas de referência nos respetivos segmentos de
mercado, sendo que a esse reconhecimento equivale uma maior capacidade de
promoção externa. Este é o caso paradigmático do Vidago Palace Hotel, hoje
reconhecido como um dos melhores hotéis com SPA do mundo no segmento de
luxo, integrando por isso a restrita rede Leading Hotels of the World.
A participação generalizada em feiras nacionais e internacionais
A maioria dos casos analisados têm a participação em feiras nacionais e
internacionais como um dos principais elementos da sua promoção externa,
destacando-se A Loja dos Pastéis de Chaves, a Associação AOURO, a Associação
Celtiberus, a Cooperativa Agrícola de Boticas, a Cooperativa de Olivicultores de
Valpaços, o Ecomuseu do Barroso, a Fumeiro de Barroso e o Vidago Palace Hotel
como exemplos de entidades que empreendem este tipo de iniciativa.
Importa, contudo, perceber se as feiras em que participam e o formato de
participação adotado (muitas vezes em cooperação com o município ou
partilhando o stand da CIM) contribuem para os objetivos a que estas entidades se
propõem.
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A reduzida presença online
A utilização de plataformas online é, para a maior parte dos casos analisados, uma
ferramenta ainda pouco explorada do ponto de vista promocional. Nos casos em
que essa presença é uma realidade, seja sob a forma de website, redes sociais ou
ambas, regista-se o facto de, na maior parte das vezes, estas não terem capacidade
de refletir o real valor do produto/serviço, de estarem desatualizadas ou obsoletas
em termos de grafismo e conteúdo e de não comportarem qualquer valor
acrescentado para a atividade corrente da entidade.
Registam-se, todavia, casos como os da Associação Celtiberus e do Ecomuseu do
Barroso que usam frequentemente ferramentas audiovisuais na promoção das
suas atividades e do património da região, envolvendo a sua partilha e promoção
nas redes sociais.
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