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Este documento decorre do projeto conjunto 
promovido pela ADRAT e ACISAT, + TURISMO 
+SABOR – Alto Tâmega com Sabor, tendo como 
objetivo promover e fomentar a cooperação 
intersectorial, através da criação de uma Rede 
Colaborativa entre os setores do Turismo e 
Agroalimentar no Alto Tâmega. Com foco 
específico na cooperação e inovação pretende 
constituir uma referência para a região bem como 
promover a adoção de boas práticas na região.

Este exercício incidiu numa caracterização, por 
amostragem, ao tecido empresarial do Alto 
Tâmega e na análise de casos em setores e 
regiões com paralelismos com os setores chave 
considerados no projeto.
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1. INTRODUÇÃO
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1. INTRODUÇÃO
O projeto “+ TURISMO +SABOR – Alto Tâmega com Sabor” é um projeto 
promovido em conjunto pela Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) 
e pela Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) em 
estrita colaboração com Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e a Escola 
Profissional de Chaves.

O projeto “+ TURISMO +SABOR – Alto Tâmega com Sabor” tem como objetivo 
primordial a criação de uma rede colaborativa, nos setores do Turismo e 
Agroalimentar, na região do Alto Tâmega, que contribua de forma inequívoca 
para a imagem e competitividade do tecido empresarial da região. Visa de igual 
forma promover a excelência dos produtos regionais e a imagem do turismo do 
Alto Tâmega. Podem-se então destacar como objetivos específicos:

 • A valorização das atividades dos setores do Turismo e Agroalimentar 
do Alto Tâmega;

 • A promoção da inovação e cooperação do tecido empresarial da 
região;

 • A redução de custos, através da realização de investimentos de 
utilidade comum, com a consequente redução de risco para o 
tecido empresarial;

 • O incremento da capacidade de exportação do tecido empresarial 
do Alto Tâmega;

 • A criação de uma marca reputada que promova o reconhecimento 
dos produtos e turismo da região;

 • A promoção da criação de Clusters regionais.

De acordo com os objetivos definidos, foi tido como relevante uma 
caraterização de um grupo de empresas representativas, nos setores do Turismo 
e Agroalimentar, do tecido empresarial do Alto Tâmega, no que concerne à 
inovação, cooperação e internacionalização. Esta caracterização permitirá 

1. Introdução  
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analisar as práticas levadas a cabo pelo tecido empresarial da região e criar uma 
base de conhecimento e sustentação que permita alicerçar ações futuras de 
desenvolvimento, bem como promover boas práticas nas áreas temáticas em 
foco neste estudo.

O conteúdo refletido no presente relatório, apresenta um enquadramento 
dos setores em estudo, nomeadamente Turismo e Agroalimentar, das áreas 
temáticas abordadas, dos estudos de casos das empresas alvo de análise 
e, consequentemente de um conjunto de boas práticas que podem ser 
implementadas por todas as organizações da região e dos setores em questão, 
com o intuito, não só, de promover a adoção destas práticas no quotidiano 
empresarial, mas também com o objetivo claro de redução de risco e custos de 
contexto.

Assim, o presente documento encontra-se estruturado nos seguintes capítulos:

ENQUADRAMENTO – Neste capítulo é realizado um enquadramento no 
que concerne às áreas temáticas e setores em análise, bem como a um 
conjunto específico de ferramentas de gestão de forma a criar as bases 
de suporte e entendimento para os estudos de caso e sugestões de boas 
práticas a adotar pelo tecido empresarial do Alto Tâmega.

ESTUDOS DE CASO – Neste capítulo são caracterizadas de forma 
aprofundada 14 empresas do tecido empresarial da região do Alto Tâmega, 
no que respeita às práticas adotadas no que concerne às áreas temáticas 
em análise, nomeadamente, cooperação, inovação e internacionalização, 
bem como é também analisada a utilização de ferramentas de gestão 
que promovam a aptidão das organizações a proporcionar produto que 
vá de encontro aos requisitos do cliente, estatutários e regulamentares 
aplicáveis, bem como, de promoção da imagem e reconhecimento externo 
das próprias empresas e região do Alto Tâmega.

CONCLUSõES E BOAS PRáTICAS – Neste capítulo são explanadas as 
considerações finais sobre o estudo realizado e as boas práticas a adotar 
pelas empresas da região no que concerne às áreas da cooperação, 
inovação e internacionalização, temas alvo deste estudo.

1. Introdução  
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2. ENQUADRAMENTO
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OS SETORES DO TURISMO 
E AGROALIMENTAR

2.1 Setor do Turismo

O setor do Turismo em Portugal deve obrigatoriamente ser reconhecido como 
estratégico para a economia nacional. As exportações do sector corresponderam 
a 15% das exportações totais de Portugal e a balança de turismo e viagens 
representa mais de 4% do PIB português [1], que segundo o World Travel & Tourism 
Council, contribuiu em 2015 para aproximadamente 9% do investimento e 8% 
do emprego em Portugal. Mas o Turismo apresenta ainda outras vantagens 
para o território nacional, tais como a preservação do património, a reabilitação 
urbana e a própria convivência com outras culturas que promove, sem dúvida, o 
desenvolvimento de todos os intervenientes.
Nos primórdios do turismo em Portugal, Lisboa, Algarve e Madeira constituíram-
se como os principais polos de atração. Nos dias de hoje, a procura continua 
muito concentrada. Quase três quartos das dormidas registam-se nestas três 
regiões e, naturalmente, são elas que apresentam as melhores taxas de ocupação 
e os maiores proveitos. Economicamente assimétrico, geograficamente diverso: 
Portugal tem planícies, montanhas e praias, tem cidades cheias de História, 
tem ilhas, tem florestas e vinhedos, tudo condensado em 92 mil quilómetros 
quadrados, o que é um elemento diferenciador do nosso destino turístico. Não 
podemos também esquecer que Portugal foi o terceiro país do mundo a ter 
um organismo oficial do turismo e participou na primeira iniciativa para a sua 
coordenação a nível internacional, que está na génese da Organização Mundial 
do Turismo. [2] 

2. Enquadramento / Setor do Turismo
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Encontra-se definido um plano de ação para o desenvolvimento do turismo em 
Portugal, no qual a entidade gestora do Turismo 2020, denominação atribuída é 
o Turismo de Portugal I.P.
O Turismo 2020: Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal, 
constitui o referencial estratégico que estabelece os objetivos e as prioridades 
de investimento para o Turismo do País e das Regiões, especificamente 
para o ciclo de programação comunitária 2014-2020 – Portugal 2020. 
 
Este Plano tem por base um processo de mobilização e participação pública que 
consistiu na realização de 7 conferências públicas com mais de 2000 pessoas, 
uma em cada Região do País, e 6 Workshops técnicos com 150 entidades 
representadas, traduzindo assim o maior processo de sempre de mobilização 
para uma estratégia coletiva para o Turismo do País e das Regiões para os fundos 
comunitários. Desta iniciativa que enquadra as prioridades para o Turismo 
no Portugal 2020, resultou a celebração de um protocolo que envolve vários 
parceiros de âmbito nacional, regional e local de diferentes setores de atividade, 
o qual tem também subjacente a constituição de um Cluster de Turismo - o 
Cluster Turismo 2020.[3]  

2. Enquadramento / Setor do Turismo
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2.2 Setor Agroalimentar

O setor agroalimentar Português tem conhecido nos últimos anos um percurso 
notável, com o aproveitamento dos apoios comunitários disponibilizados e 
uma crescente profissionalização dos agentes envolvidos. É um setor que se 
encontra a crescer mais que a economia em termos comparativos suportado 
por um incremento considerável das exportações, que, para os produtores de 
produtos agrícolas e transformados, representaram um incremento na ordem 
dos 6%, durante o ano de 2016, o que coloca este setor como fundamental na 
economia Portuguesa. Em valor absoluto as exportações do setor agroalimentar 
totalizaram 6,3 mil milhões de euros em 2016, e representam 11,3% do total da 
economia e as taxas de crescimento foram superiores ao resto da economia. No 
entanto, Portugal tem ainda o grande desafio de equilibrar a balança comercial 
agrícola em termos de valor, num prazo de cinco anos, neste momento, em valor, 
as exportações correspondem a 70% do valor das importações, sendo objetivo 
que esse valor seja zero, num horizonte de cinco anos.

Ou seja, Portugal tem ainda de dinamizar e profissionalizar o setor agroalimentar 
e assim equilibrar a balança comercial agrícola em valor, o que significa ter que 
anular o défice que ronda neste momento os 2,8 mil milhões de euros anuais. 

Quando abordamos o setor agroalimentar, não podemos também esquecer 
que Portugal é um país que se caracteriza pelo elevado número de empresas 
de micro e pequena dimensão o que automaticamente gera dificuldades 
na obtenção de efeitos de escala e capacidade de negociação. Assim sendo, 
temos assistido a estratégias empresariais vocacionadas para nichos de 
mercado específicos, na valorização e diferenciação dos produtos nacionais e 
na otimização dos processos produtivos. São de realçar algumas que lutaram 
pela obtenção de massa crítica e equilibraram a produção e a comercialização, 
nomeadamente nos hortícolas, nas frutas, no vinho e no azeite, tornando-se, 
muitas delas, referências na economia baseada no conhecimento em Portugal.[4] 

2. Enquadramento / Setor Agroalimentar
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Atualmente no setor Agroalimentar existe uma forte componente de cooperação 
à disposição dos empresários do setor, nomeadamente clusters, onde se destaca 
a Portugal Foods. 

A PortugalFoods é uma associação formada por empresas, por entidades do 
sistema científico e tecnológico nacional e por entidades regionais e nacionais 
que representam os vários subsetores que compõem o setor agroalimentar 
português. [5]

A PortugalFoods é um “espaço” onde estas entidades estabelecem 
relações win-win, tendo como objetivo final a produção e partilha 
de conhecimento como suporte à inovação e à competitividade. 
A marca PortugalFoods é a marca “umbrella” do Setor Agroalimentar Português 
promovida pelo Pólo de Competitividade e Tecnologia Agroalimentar. Esta 
imagem deve ser única e de excelência, promovendo Portugal, os seus 
produtos, as suas marcas e as suas empresas com modernidade e adequação, 
nos mercados internacionais. [5]

A PortugalFoods é reconhecida por toda a fileira, Ministério da Economia e 
Ministério da Agricultura e Pescas Português como sendo o principal interlocutor 
e dinamizador do sector Agroalimentar português. [5]

A PortugalFoods tem como missão reforçar a competitividade das empresas do 
setor agroalimentar através do aumento do seu índice tecnológico, promovendo 
a produção, transferência, aplicação e valorização do conhecimento orientado 
para a inovação, bem como promover a internacionalização das empresas do 
setor através da sua capacitação para a internacionalização e na identificação e 
captação de oportunidades. [5] 

2. Enquadramento / Setor Agroalimentar
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                2.3 Inovação

Inovação nos setores do Turismo e Agroalimentar

Analisando o mundo em que vivemos, rapidamente se conclui que os atuais 
contextos económicos e sociais sofrem mutações constantes e a um ritmo 
que até hoje a nossa civilização não havia experimentado. O desenvolvimento 
constante, de novas tecnologias de comunicação e informação, com a 
consequente globalização de serviços, produtos e agentes, levam a que qualquer 
descuido ou distração de uma determinada organização a possa rapidamente 
transformar em obsoleta e mesmo colocar em causa a sua subsistência. Assim 
sendo é primordial que as organizações, sejam elas públicas ou privadas e 
independentemente do seu setor de atividade, apostem numa Estratégia de 
Inovação que promova a sua diferenciação e afirmação num planeta cada vez 
mais focado nas organizações que são e fazem, no dia-a-dia, a diferença.

De acordo com Christopher Freeman, economista Inglês, fundador e primeiro 
diretor da Unidade de Pesquisa de Ciências Políticas na Universidade de 
Sussex, inovação é um processo que inclui atividades técnicas de conceção, 
desenvolvimento e gestão e que gera como resultado a comercialização de 
novos produtos ou produtos melhorados, ou utilização de novos processos 
melhorados. [6] 

Podemos efetivamente concluir que inovar é um fator chave para o sucesso de 
qualquer setor de atividade, sendo, sem sombra de dúvida fundamental para 
os dois setores em análise, Turismo e Agroalimentar. Estes setores convivem 
diariamente com a constante necessidade de introduzir novos serviços e novos 
produtos no mercado, ou seja, há permanente necessidade em fazer diferente, 
mais e melhor.

2. Enquadramento / Inovação
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Mas se numa primeira análise a inovação apresenta um conjunto efetivamente 
alargado e de fácil constatação de aumento competitivo, das organizações 
que optam pela sua implementação é de igual forma notório que muitas 
organizações nacionais se encontram extremamente reticentes no que 
concerne à adoção de práticas inovadoras e diferenciadoras. Este facto pode 
ser explicado pela tipologia de organizações existentes em Portugal, pois se 
analisarmos o panorama nacional no que concerne à tipologia de organizações 
existentes, poderemos rapidamente constatar que as pequenas e médias 
empresas representam a maioria das organizações Portuguesas, perfazendo 
um total de 650.498 empresas em atividade em 2017 [7], isto é são organizações 
que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não 
excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões 
de euros. [7]

Deste número devemos considerar que um valor superior a 99% são pequenas 
e microempresas [7], sendo obviamente a grande maioria microempresas, sendo 
que: 

 • Uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega 
menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço 
total anual não excede 10 milhões de euros. [8]

 • Uma microempresa é definida como uma empresa que emprega 
menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço 
total anual não excede 2 milhões de euros. [8] 

Assim o tecido empresarial Português, encontra-se numa situação onde a 
grande maioria das organizações possui recursos reduzidos no que concerne 
a capital humano, que associado a alguma desorganização no que concerne a 
funções específicas desempenhadas pelos colaboradores aos vários níveis e a 
inexistência de metodologias de planeamento e realização levam à justificação 
do acima focado que, se associado ao facto deste tema da Inovação parecer 
extremamente burocrático e gerador de algum receio nas organizações que 
nele se aventuram. E esse é exatamente o intuito deste projeto conjunto 
promovido pela ADRAT e ACISAT, + TURISMO +SABOR – Alto Tâmega com Sabor, 
desmistificar o processo de inovação e promover práticas nas organizações 
da região que as catapultem para um patamar de excelência nesta matéria. 
Analisemos então o processo de Inovação.

2. Enquadramento / Inovação
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A Inovação pode ser dividida em vários segmentos de análise dos quais 
destacamos os considerados fundamentais: 

Inovação de marketing que corresponde à implementação de novos métodos de 
marketing, envolvendo melhorias significativas na apresentação dos produtos 
ou embalagens, bem como à abordagem do mercado no que se refere a preço, 
distribuição e promoção dos mesmos. [9] [10]

Inovação organizacional que corresponde à implementação de novos métodos 
organizacionais na prática do negócio, organização do trabalho e relações com 
entidades externas. [9] [10]

Inovação do processo que corresponde à implementação de novos ou 
significativamente melhorados, processos de produção ou logística de produtos 
ou serviços e que inclui alterações significativas de técnicas, equipamentos ou 
suporte informático. [9] [10]

Inovação do produto ou tecnológica que corresponde à introdução no mercado 
de novos produtos ou serviços ou significativamente melhorados e que inclui 
alterações nas suas especificações técnicas, componentes, materiais, suporte 
informático incorporado, interface com o utilizador ou outras características 
funcionais. [9] [10]

No entanto, estes segmentos serão o resultado final de um conjunto de 
práticas promovidas por uma determinada organização nas suas atividades 
internas e relacionamento com os demais intervenientes externos, de seguida 
apresentadas.

É possível afirmar que praticamente todas as organizações nacionais tentam de 
forma, mais ou menos organizada, inovar em todas as vertentes da sua atividade 
diária como forma de subsistência ou crescimento, no entanto existem alguns 
pontos que não podem ser descurados, devendo ser destacada a estratégia de 
inovação.

Uma estratégia de inovação, deve ser contruída com base em objetivos concretos, 
de forma a possibilitar que os mesmos sejam mensuráveis e uma ferramenta de 
orientação no desenrolar de todo o processo de inovação. No entanto, o mero 
estabelecimento de objetivos concretos e mensuráveis não é por si só suficiente, 
estes devem ser acompanhados de ações concretas e detalhadas, que definam 
claramente os responsáveis e atividades a desenvolver, com um balizamento 
específico de metas associadas sejam elas relacionadas com recursos, materiais 
ou imateriais, prazos ou outras.

2. Enquadramento / Inovação
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A estratégia de inovação deve também ser integrada com a estratégia global 
de desenvolvimento da organização, de forma a não correr o risco de se tornar 
numa vontade de um único departamento ou núcleo de colaboradores que 
trabalham de forma não integrada com a restante estrutura organizacional.

Ao abordar a estratégia de inovação, como em qualquer outra estratégia a 
desenvolver, deve ser avaliada transversalmente toda a organização bem 
como o seu contexto, isto é, deve ser efetuada uma análise exaustiva de forma 
a compreender o contexto interno e externo nas suas várias vertentes que 
permita à organização obter um sucesso consistente nas suas práticas e projetos 
de inovação.

A grande maioria das empresas Portuguesas, públicas ou privadas e 
independentemente do seu ramo de atividade, são por norma inovadoras em 
alguma parte do seu processo ou atividade, no entanto quando abordamos o 
sucesso da inovação como prática sistematizada o resultado é verdadeiramente 
assustador. Aqui o panorama muda completamente de figura e podemos 
constatar facilmente que a inovação não ocorreu suportada num processo 
pensado e estruturado, mas sim em consequência de factos inesperados, 
por falhas, por necessidade da organização em questão, por alterações 
na organização ou mercado, por mudanças demográficas, por alteração 
de tendências, por aquisição de novos conhecimentos ou até mesmo por 
imposições estatutárias e regulamentares. [10]

Não se pretende afirmar que estas inovações, geradas por ações não planeadas 
mas sim por reações necessárias não sejam válidas, pelo contrário são muito 
válidas, mas empiricamente verifica-se que poucas inovações, com sucesso 
consistente, são geradas por estas metodologias que “obrigam” a organização 
a incorporá-las. E é exatamente aqui que assenta a estratégia de inovação e o 
contexto em que a organização se insere. 

De forma a estimular os processos de inovação, as empresas têm de trocar 
informações e converter essa informação em conhecimento. A informação e 
conhecimento necessários podem ser recolhidos dentro e fora da empresa. [16]

Um fator chave do sucesso de qualquer organização que inova é analisar com 
frequência a sua envolvente externa, estando assim em permanente vigilância 
da sua concorrência, do seu mercado, atual ou alvo e das suas várias interfaces. 

2. Enquadramento / Inovação
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Desta forma é possível integrar os resultados dessa monitorização na definição 
da sua estratégia avaliando assim um conjunto de atividades que consagram 
a análise de novas tendências sociais, tecnológicas, económicas, ambientais e 
políticas, bem como a construção de cenários prospetivos, ou seja, prever as 
futuras tendências do negócio, no estudo em questão nos setores do Turismo e 
Agroalimentar, mas aplicável a todas as organizações, integrando à posteriori os 
resultados destas atividades na definição da sua estratégia. 

A monitorização da envolvente externa torna-se assim essencial para a formula-
ção da estratégia de inovação, pois, permite identificar tendências de evolução 
das tecnologias e da procura, que podem constituir novas oportunidades 
de negócio baseadas em atividades de inovação e possibilitando o recurso à 
construção de cenários prospetivos com base nas tendên cias identificadas, nas 
incertezas que delas decorrem e refletindo sobre as oportunidades que delas 
podem advir.[11]

No entanto, além da envolvente ou contexto externo à organização a definição 
de uma estratégia de inovação deve de igual forma incorporar a análise do 
contexto interno. O contexto interno catapulta as organizações para, muito 
provavelmente, a mais difícil análise organizacional que existe, a autoanálise da 
organização. 

Enquanto na análise da envolvente externa é fácil criar o conceito de “inimigo” 
e unir a equipa interna em prol de atividades competitivas, quando é avaliado 
o contexto e organização interna é potenciada automaticamente a desunião 
entre todos os intervenientes internos. É aqui que entra a cultura da organização 
e que a estratégia de inovação depende da estratégia global da organização 
para ser bem-sucedida.

Se a cultura da organização não estiver claramente refletida no planeamento 
estratégico, com objetivos e metas concretas, nitidamente comunicados a todos 
os intervenientes e se não for efetivamente potenciadora da melhoria contínua 
e envolvente para todos os colaboradores e intervenientes, não existirá a 
promoção da inovação de forma sustentada e continuada.

Os valores organizacionais constituem, então, um elemento indispensável 
para a avaliação da inovação empresarial, sendo por vezes encarados como 
representativos do “ADN” da organização.[11]
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O reconhecimento da im portância dos valores para a identidade das organizações 
conduz à sua divulgação em documentação corporativa e até nos seus 
processos de co municação. Os valores podem estar na base de competências 
de natureza cultural, as quais permitem que a organização se distinga de outras 
e que dificilmente seja “imitável”. Esta dimensão intangível pode expressar-se 
em características como o trabalho em equipa, a “atenção ao outro”, seja este 
outro, colaborador, cliente, parceiro ou concorrente, a prontidão e empenho 
na resposta, a adaptabilidade e aprendizagem contínua. A interiorização de 
um espírito de abertura ao mundo e de aprendizagem com entidades externas 
tende a conduzir a processos de internacionalização mais bem -sucedidos e mais 
propícios à inovação. 

A promoção de uma cultura empreendedora e da capacidade de inovar no seio 
da empresa, funcionam como catalisadores de mudança, de com petitividade 
e prosperidade económica. A cultura organizacional exerce uma influência 
considerável no desempenho inovador de uma organização através do 
modo como valoriza, ou não, a capacidade de empreender, de ser proactivo, 
de experimentar e da forma como encara o insucesso. Em empresas onde a 
cultura organizacional estimula o espírito de iniciativa e a assunção de riscos 
pelos colaboradores existem melhores condições para inovar, sendo tais 
condições reforçadas quando o erro é admitido e mesmo considerado como 
um ingrediente dos processos de aprendizagem indivi dual e coletiva. Culturas 
com estas características promovem ambientes mais favoráveis à inovação e 
ao aumento da produtividade, através, por exemplo, da disponibilização de 
recursos para atividades não programadas. 

A dimensão “empreendedora” da cultura organizacional pode expressar-se de 
diversas formas. Por exemplo, a empresa pode ter regras tácitas, não escritas mas 
conhecidas por todos, sobre a promoção da iniciativa individual ou cole tiva, e/ou 
sobre a forma como a organização lida e gere o erro ou insucesso. A capacidade 
de empreender pode ser encarada como condição essencial de valorização e 
de desenvolvimento das carreiras profissionais dos colabo radores. A cultura 
organizacional pode estimular a geração de spin-offs, o desenvolvimento de 
novas áreas de negócio e a reconfiguração das fronteiras da empresa como 
resultado da iniciativa dos colaboradores. A gestão de topo da organização 
tem a responsabilidade de orientar a gestão da empresa no sentido da captura 
constante de novas oportunida des de negócios e estimular a inovação como 
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fator de diferenciação e de competitividade. Um bom líder tem a capacidade de 
“fazer forte a fraca gente”, levando-a a imaginar em conjunto futuros possíveis e 
a avançar “por mares nunca dantes navegados”. Não basta, portanto, conceber 
uma visão inovadora. O líder e a gestão de topo, deverão transmitir e contribuir, 
de forma ativa, para a concretização dessa visão, estimulando o envolvi mento 
emocional e o compromisso do conjunto da organização na sua re alização. Tal 
visão é, por vezes, designada por intenção estratégica. Como a sua concretização 
envolve perseverança, a gestão de topo deverá ter a capacidade de mobilizar os 
esforços por períodos relativamente longos, assegurando o compromisso das 
diferentes funções e níveis hierárquicos da organização com a persecução dos 
objetivos estratégicos. 

O envolvimento da gestão de topo nas atividades de inovação exprime-se 
nome adamente num conjunto de ações, com vista a definir, aprovar e divul-
gar a política de Inovação na organização, a criar condições para a promoção 
de uma cultura de inovação, para a criatividade interna e para a gestão de 
conhecimento, a estabelecer e rever os objetivos de inovação, a apro var e 
disponibilizar os recursos necessários, nomeadamente os recursos humanos e 
aptidões específicas, os recursos técnicos, organizacionais e financeiros, a rever 
periodicamente os resultados e o sistema de gestão da inovação e a valorizar 
e reconhecer contributos individuais e/ou coletivos para a concretização dos 
objetivos de inovação definidos. [11]

A forma como a organização se estrutura, como os diferentes níveis hierárquicos 
e funcionais e como estes interagem e colaboram e as competências que detêm, 
contribuem de forma decisiva para a sua capacidade de inovar. O objetivo é 
avaliar a contribuição dos diversos tipos de recursos da organização no sentido 
de assegurar uma maior dinâmica e um melhor desempenho no quadro da 
inovação. A configuração da organização permite desenvolver projetos de 
inovação com estruturas adequadas e pessoas com as competências necessárias 
para esse efeito, bem como captar, desenvolver e reter talento de forma coerente 
e alinhada com os objetivos propostos na sua estratégia de inovação.  [11]

Os recursos que servem de suporte ao compromisso da inovação são um 
aspeto fundamental para conseguir desenvolver adequadamente a estratégia. 
Os recursos podem ser financeiros ou capital humano. A adequada utilização 
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do capital humano garante muitas oportunidades de desenvolvimento da 
inovação de novos produtos e serviços. O capital humano enquanto capacidade 
intelectual é um dos recursos menos utilizados. [16]

Nas políticas de gestão dos recursos humanos devem privilegiar-se ações que 
contribuam para a concretização dos objetivos de inovação, privilegiando, 
designadamente, a especialização, a diversidade e a multidisciplinariedade 
das competências individuais, valorizando, nomeadamente, a existência 
na organização das competências necessárias para o desenvolvimento de 
atividades de inovação, bem como, para a sua operacionalização. A inovação, 
tipicamente associada à criatividade, não será sustentável sem a existência 
de estruturas. A forma como a organização constrói o seu organograma e as 
responsabilidades funcionais tem potencial para impactar, de forma transversal, 
a sua capacidade de se ajustar à mudança e promover a inovação. Organizações 
que definem um modelo de governo promotor de uma estrutura horizontal 
tendem a ter uma comunicação mais orgânica e fluída. 

No quadro da inovação, a definição de modelo de governo concerne ao conjunto 
de estruturas e processos destinados a suportar a definição e monitorizar os 
objetivos de inovação, gerir os recursos e coordenar ativi dades de inovação, 
internamente e com parceiros externos. 

Convirá ter presente que a consistência da estrutura organizacional adotada 
depende da dimensão, características e orientação setorial da empresa. 
Nas organizações com melhor desempenho, a colaboração entre os vários 
departamentos/setores é incentivada e estimulada, encontrando-se assente 
em práticas e rotinas definidas pela organização. Tais organizações promovem 
o trabalho em equipa e o envolvimento dos colaboradores, estimulando 
a multidisciplinaridade e a cooperação interdepartamental. Na verdade, a 
inovação requer uma colaboração sistemática entre as diferentes áreas da 
organização. 

Tal como a colaboração com agentes externos reforça o conhecimento 
da organização, também a cooperação interdepartamental fortalece cada 
departamento per si e o funcionamento da organização como um todo, em torno 
da sua missão, tendo cada colaborador acesso ao elemento mais competente 
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para uma dada tarefa e evitando-se a duplicação de trabalho. É também uma 
forma de conjugar diferentes competências e experiências em prol da inovação.
[11]

No entanto, esta mudança de mentalidade no que concerne à avaliação do 
contexto ou envolvente externa e interna e a implementação de políticas e 
ações que promovam uma cultura de inovação, que são sem dúvida o fator 
determinante para o sucesso desta tipologia de projetos pode, por si só, não ser 
suficiente.
A inovação para ser consistente e viável deve ser gerida, como qualquer outro 
projeto da organização, de forma pensada e estruturada. A partir do momento 
em que uma determinada ideia surge no seio da organização, cabe à equipa 
de trabalho efetuar a análise detalhada da sua viabilidade gerindo todo o 
desenvolvimento posterior como um projeto específico.
Será necessário ponderar claramente a alocação de recursos a este novo 
projeto, bem como criar metas específicas ou resultados a atingir para que seja 
possível efetuar uma clara monitorização dos resultados à medida que estes vão 
surgindo.

A maior parte da atenção das organizações é orientada para o lucro, descurando-
se a atenção devida ao crescimento da empresa. É normal verificar em muitas 
organizações que o valor gasto em redução de custos é muitas vezes superior ao 
valor despendido no desenvolvimento de novos produtos e serviços. [16]

As organizações devem considerar que os projetos de inovação vão 
necessariamente consumir recursos internos, como faz qualquer outro 
investimento no meio empresarial. E é exatamente por aqui que a inovação 
deve ser iniciada, com a consideração dos recursos a incorporar aos vários níveis, 
pois quando afetamos recursos humanos ou equipamentos em organizações 
de pequenas dimensões estamos claramente a afetar, em primeira instância, 
a capacidade produtiva ou de prestação de serviço da mesma até ser possível 
incorporar o retorno gerado por essas novas incorporações.

As organizações devem então criar dois momentos no seu processo de inovação 
que são fundamentais para o sucesso do desenvolvimento da mesma.
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O momento inicial, pós geração da ideia inovadora é onde devem ser analisados 
e avaliados todos os inputs necessários ao desenvolvimento do projeto e dos 
quais se destacam a alocação de meios humanos, materiais e financeiros, bem 
como, metas a atingir devidamente detalhadas, com ações e prazos concretos 
e toda a envolvente à organização, concorrência, mercados alvo, existência 
de produtos ou serviços similares no mercado e a consequente propriedade 
industrial ou intelectual da inovação implementada com o consequente registo 
da patente, legislação aplicável, formas de financiamento e eventuais parcerias 
a estabelecer. Desta forma, a organização antecipará um conjunto de possíveis 
problemas ou constrangimentos e cenários que facilitarão certamente o 
desenvolvimento da inovação.

O segundo momento é o momento da implementação propriamente dita, onde 
a organização deve, com base em todos os parâmetros previamente definidos, 
monitorizar e ajustar o desenrolar das ações implementadas com base nos 
resultados que vão sendo obtidos e percecionados.

Desta forma, a organização poderá avaliar a sustentabilidade do projeto, bem 
como a aceitação do mesmo pelo mercado ou clientes alvo.

Concluíndo, a inovação é algo muito mais simples de implementar do que a 
maior parte das organizações acredita que é na verdade. Como foi anteriormente 
focado esta desmistificação e promoção do desenvolvimento das empresas da 
região é exatamente o objetivo do presente projeto conjunto promovido pela 
ADRAT e ACISAT, + TURISMO +SABOR – Alto Tâmega com Sabor.
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                2.4 Cooperação 

Definindo a Cooperação, podemos dizer que é uma ação conjunta para uma 
finalidade, objetivo em comum. A Cooperação é uma relação entre indivíduos 
ou organizações, utilizando métodos mais ou menos consensuais. A mesma 
é ainda vista como a forma ideal de gestão das interações humanas, pondo a 
tónica na obtenção e distribuição de bens e serviços.
A cooperação entre empresas aparece como instrumento estratégico que 
permite reforçar a capacidade individual para o desenvolvimento de novos 
produtos, partilhar recursos e reduzir custos associados ao desenvolvimento de 
novas tecnologias ou penetrar em novos mercados. Qualquer tipo ou formato 
de Plataforma de Cooperação, exige uma estrutura de recolha, partilha e difusão 
de informação relevante para o setor de atividade em causa. 
Podemos encontrar plataformas de cooperação empresarial de acordo com 
o conceito de ‘cluster’ orientado para o tipo de negócio, em consonância com 
agrupamentos geográficos ou sob outro tipo de pretexto/motivação: Grupo de 
Tecnologia; Outros tipos; de âmbito nacional; de âmbito europeu; de âmbito 
internacional; instituições e redes reais com presença na Web; redes virtuais 
somente na Web.
A sociedade portuguesa exibe, em geral, uma fraca predisposição para a 
cooperação, em particular quando se trata de cooperação não hierarquizada. 

Este tipo de comportamento encontra, decerto, os seus fundamentos num vasto 
conjunto de fatores de natureza histórica, cultural e sociológica, a que se associam 
as opções e estratégias de desenvolvimento económico protagonizadas pelos 
poderes públicos num passado recente. 
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É então fundamental uma alteração radical na abordagem, pois a cooperação 
empresarial é atualmente um vetor crucial para o desenvolvimento da Economia 
e da Inovação. 

O atual contexto económico contribui para uma postura diferente por parte das 
empresas, levando os empresários a considerar a cooperação como um facto 
vulgar. Neste contexto, é razoável admitir que a cooperação entre empresas, 
e destas com as várias entidades do Sistema Científico e Tecnológico, permite 
reforçar e/ou complementar os recursos disponíveis e obter a dimensão mais 
eficiente para a realização das suas atividades tecnológicas, produtivas e 
comerciais, induzindo assim dinâmicas de procura capazes de influenciar as 
escolhas tecnológicas do lado da oferta. Esta dinâmica de cooperação contribui 
para uma convergência de estratégias marcadas pela necessidade crescente de 
promover cada vez mais tecnologias para produzir um determinado produto e 
de em simultâneo gerar mais produtos a partir de uma dada tecnologia.

No quadro de uma Plataforma de Cooperação, torna-se possível às empresas 
alcançar uma posição competitiva mais confortável do que conseguiriam se 
concorressem isoladamente, sem que lhes seja imposta, como contrapartida, 
uma alteração das suas características mais interessantes: a sua individualidade 
e a sua flexibilidade. 
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2.5 Redes de cooperação

Uma rede de cooperação pode ser entendida como um dos instrumentos 
de otimização da interação dos atores intervenientes no funcionamento do 
mercado. Por outras palavras, uma rede de cooperação engloba o conjunto 
de atividades levadas a cabo por um conjunto de atores, onde determinados 
recursos e competências são partilhados, com vista à otimização dos resultados 
e com retorno para todos os intervenientes. [12]

As redes de cooperação funcionam como um importante veículo para a difusão 
de inovação, bens e produtos, uma vez que os atores envolvidos têm acesso a um 
conjunto mais alargado de informação e conhecimento, bem como permitem 
criar uma economia de escala que favorece todos os intervenientes. Portanto, a 
cooperação deve ser entendida como uma atividade permanente e deve fazer 
parte dos processos operacionais e de tomada de decisão das empresas.

Principais vantagens da participação em redes de cooperação: [12]

 • Promovem a redução de custos de transação uma vez que 
beneficiam de canais de comunicação comuns;

 • Promovem a redução dos custos, riscos e tempo de desenvolvimento;

 • Promovem a redução de comportamentos oportunistas;

 • Facilitam o acesso a informação e conhecimento estratégico, 
designadamente no que respeita a mercados, tecnologias, novos 
produtos, materiais e processos;

 • Promovem a racionalização da produção através da agregação, por 
parte dos vários intervenientes de competências complementares, 
fomentam a criação de sinergias e potenciam o acesso a economias 
de escala;

 • Promovem o acesso a recursos externos à própria empresa.
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Podem ser definidos vários tipos de redes consoante a estrutura organizacional 
da rede, as fronteiras definidas e a sua duração, em função dos agentes 
económicos que participam e a localização geográfica da rede.

Em função da estrutura organizacional das redes, estas podem classificar-se em: 
[12]

 • Altamente informais – não existem relações formalizadas entre os 
atores;

 • Flexíveis e baseadas na confiança – as relações entre os atores são 
flexíveis e baseiam-se na confiança;

 • Formais e não flexíveis – as relações dos atores na rede são 
formalizadas e não são flexíveis.

Em função da duração, as redes podem organizar-se em: [12]

 • Equipas de projeto e organizações virtuais, com vista a atingir 
objetivos de curto prazo;

 • Alianças estratégicas, joint ventures [1] e associações empresariais, 
pressupondo uma cooperação a longo prazo.

Consoante os atores envolvidos, as redes podem classificar-se em: [12]

 • Verticais - incorporam atores ao longo da cadeia de fornecimento;

 • Horizontais - integram atores de áreas ou setores de atividade 
semelhantes;

 • Diagonais - incluem atores de áreas ou setores de atividade 
complementares.

 • Multissetoriais - incluem atores de áreas ou setores de atividade 
distintos. 
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Conforme a sua localização geográfica, as redes podem ser: [12]

 • Locais;

 • Regionais;

 • Nacionais;

 • Internacionais ou globais.

Relativamente às redes de cooperação locais e regionais, Alves e Marques, & 
Saur (2004) defendem que este tipo de redes oferece melhores condições para 
assegurar a diversidade de competências e conhecimento que é essencial para 
a inovação sustentável. Isto acontece porque existe uma maior diversidade de 
culturas, competências, técnicas e da base de conhecimento entre os atores 
envolvidos na rede. [12]

Os mesmos autores alegam que, quando as redes multissetoriais surgem numa 
região onde o fenómeno da ”clusterização” industrial multissetorial está bem 
presente, estas podem ter um impacto positivo sobre o desenvolvimento do 
respetivo cluster, porque este espaço é utilizado para partilhar informação e 
conhecimento indispensáveis para a inovação. [12]

A cooperação pode ser classificada também de acordo com a forma ou 
modalidade de cooperação adotada e da área referida. [13] Nesta perspetiva, a 
cooperação pode ser organizada em:

 • Cooperação financeira – surge como a solução para conseguir o 
apoio financeiro necessário ao desenvolvimento de uma estratégia 
ou projeto empresarial, mas também como uma opção para reforçar 
uma cooperação já estabelecida, por exemplo, no domínio técnico 
ou para participar numa “joint venture”[a] ou projeto internacional, 
como os programas comunitários de investigação;
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 • Cooperação comercial – a cooperação de âmbito comercial surge 
como a solução para comercializar e distribuir os produtos/serviços 
em novos mercados internacionais, para controlar a oferta nos 
mercados existentes, para melhorar e completar a gama de produtos 
da empresa, para distribuir os produtos antes dos concorrentes, 
para reduzir os custos e riscos em termos gerais e para alargar a rede 
de distribuição, e se esta não existir, para criar uma infraestrutura 
básica. As modalidades de cooperação comercial mais comuns são: 
o Franchising[b] e o Consórcio de empresas para a comercialização;

 • Cooperação tecnológica – as empresas decidem cooperar com 
outras empresas mais dotadas tecnologicamente para colmatar 
deficiências operacionais de produção ou do produto. Entre as 
diversas modalidades de cooperação tecnológica destacam-se 
a licença de exploração de patentes e marcas e os contratos de 
assistência técnica;

 • Cooperação produtiva – neste tipo de cooperação, a subcontratação 
é uma das modalidades mais utilizadas pelas empresas, isto é, uma 
empresa (contratante) confia a outra (subcontratada), a execução, 
segundo indicações pré-estabelecidas, de uma parte da produção 
ou serviços, conservando a empresa contratante a responsabilidade 
económica final.

[a] Joint Venture corresponde a uma associação entre duas ou mais empresas com vista à 
implantação de uma empresa comum. Isto significa que participam no capital social de uma 
entidade juridicamente independente, partilhando os investimentos, os lucros ou perdas e os 
riscos. [14] 

[b] Franchising traduz-se numa parceria entre empresas através do qual uma parte 
(franchisador), com um formato de negócio já comprovado, concede a terceiros, franchisados, 
o direito de explorar os seus produtos e serviços, de usar a sua marca comercial e ainda, de 
implementar os seus métodos de gestão, recebendo contrapartidas financeiras [15] 
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2.6 
Ferramentas de Gestão de Apoio à Inovação,
Cooperação e Trabalho em Rede

Ao abordar temas como a Inovação e Cooperação, não podem ficar à margem as 
essenciais e reconhecidas ferramentas de gestão que promovem uma melhoria 
significativa de desempenho organizacional, nas entidades que optam pela sua 
implementação.
Todos os setores de atividade têm vantagens, e os setores do Turismo e 
Agroalimentar não são exceção, em aplicar práticas sistemáticas de gestão em 
matéria de Inovação, de Qualidade, de Segurança e Saúde, Responsabilidade 
Social e Proteção do Ambiente bem como de atividades de cooperação e 
trabalho em rede, potenciando o incremento do desempenho produtivo e de 
imagem e alcançar melhores resultado. 

Desta forma, os setores em análise, Turismo e Agroalimentar, são inevitavelmente 
beneficiados pela implementação e utilização continuada destas ferramentas 
que servem, não só como elemento diferenciador e de reconhecimento 
externo, como servem também de elemento de organização, motivação de 
colaboradores, homogeneização de práticas e incremento de produtividade 
interna.

São abordados, no presente relatório, um conjunto de ferramentas de gestão 
que, quando verdadeiramente aplicados, serão sem sombra dúvida um 
elemento diferenciador para as organizações.

a. Qualidade e Segurança Alimentar

Começando pela gestão da Qualidade, esta é essencial, pois garante o 
conhecimento detalhado das atividades e processos das organizações e 
empresas que compõem os vários setores de atividade, bem como definem 
metodologias e procedimentos de acompanhamento dos mesmos com vista à 
conformidade dos requisitos dos serviços e produtos e da obtenção da satisfação 
máxima dos seus clientes. De igual forma, a gestão da qualidade coloca as 
empresas e organizações num patamar de desempenho que permite no âmbito 
da cooperação e trabalho em rede o balizamento do nível de desempenho 
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de cada organização, facilitando assim o entendimento com os parceiros e 
incrementando os níveis de confiança dos mesmos.

Ao abordarmos a Qualidade, não nos podemos dissociar da ISO 9001, a norma 
que rege a implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade,

Esta norma especifica requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, com 
o intuito que, uma determinada organização que opte pela sua implementação:

 • Demonstre a sua aptidão de forma a proporcionar produto que vá 
de encontro aos requisitos do cliente, estatutários e regulamentares 
aplicáveis;

 • Aumente a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do 
sistema, incluindo processos de realização do produto e prestação 
do serviço orientados para melhoria contínua.

Ao implementar, eficazmente, um Sistema de Gestão da Qualidade, são vários os 
benefícios dos quais a organização pode beneficiar, nomeadamente:

 • Aumento da satisfação da sua carteira de clientes e captação de 
novos clientes e mercados; 

 • Maior notoriedade, melhoria da imagem e diferenciação 
relativamente a organizações que não se encontram certificadas 
ou, pelo menos, com o sistema implementado; 

 • Ganhos significativos ao nível da eficiência e eficácia, com a 
consequente redução de custos; 

 • Investimento com retorno a curto/médio prazo; 

 • Incremento da profissionalização da gestão e dos processos 
internos; 

 • Melhoria na cultura da empresa para a qualidade; 

 • Consciencialização e envolvimento de todos os colaboradores na 
prestação de um serviço de qualidade e/ou realização do produto.
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De igual forma e dado os setores abordados neste estudo, não é possível esquecer 
a Segurança Alimentar, nomeadamente a ISO 22000, que é também crucial e 
fator chave para o sucesso. O compromisso de servir bem os seus clientes e 
cumprir os requisitos associados à atividade, numa dinâmica sustentada e de 
melhoria contínua, promove junto dos clientes, parceiros e consumidores finais, 
a confiança de que os produtos e serviços fornecidos são seguros e de qualidade.

b. Ambiente

É fundamental que o ambiente seja gerido nos setores do Turismo e 
Agroalimentar. Os elevados níveis de produção, bem como todas as etapas de 
transformação implícitas no processamento e prestação do serviço geram um 
impacto direto na quantidade dos resíduos e efluentes produzidos. Cada vez 
mais sensibilizada para os temas ambientais, a opinião pública e populações 
em geral valorizam e optam por organizações e produtos que promovam estas 
práticas, o que nos leva ao encontro da ISO 14001.
Esta norma especifica requisitos para um sistema de gestão ambiental, com o 
intuito que, uma determinada organização que opte pela sua implementação:

 • Promova a melhoria contínua do seu desempenho ambiental;

 • Promova a prevenção da poluição;

 • Assuma o compromisso de cumprimento da legislação ambiental.

Ao implementar, eficazmente, um sistema de gestão de ambiental, são vários os 
benefícios dos quais a organização pode beneficiar, nomeadamente:

 • Resposta adequada às pressões legislativas e regulamentares; 

 • Redução de custos através da melhoria de desempenho ambiental; 

 • Melhoria da eficiência e produtividade com vista à diminuição da 
produção de resíduos e maior aproveitamento da matéria-prima 
utilizada;

 • Consciencialização e envolvimento de todos os colaboradores, a 
todos os níveis da organização para as questões ambientais; 

2. Enquadramento / 
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 • Incremento da garantia às partes interessadas de que na organização 
em questão as questões ambientais são adequadamente geridas; 

 • Imagem pública melhorada.

c. Segurança e Saúde 

A gestão das condições de Segurança e de Saúde das organizações, segundo 
a NP 4397, e empresas dos Setores do Turismo e Agroalimentar, podendo aqui 
também considerar e integrar a Responsabilidade Social com os trabalhadores 
envolvidos, é hoje em dia condição obrigatória, quer por imperativos legais, 
quer pela própria motivação que imprime aos colaboradores e equipas de 
trabalho que, com melhores condições são mais motivadas e mais produtivas. A 
implementação destas práticas origina em simultâneo uma melhor organização 
e aspeto dos espaços produtivos e metodologias de prestação do serviço, algo 
que facilmente é também reconhecido quer por clientes quer por potenciais 
parceiros.
Esta norma especifica requisitos para um Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde, com o intuito que, uma determinada organização que opte pela sua 
implementação promova a gestão da prevenção dos aspetos de segurança e 
saúde no trabalho de uma forma estruturada. 

Ao implementar, eficazmente, um sistema de gestão de segurança e saúde, são 
vários os benefícios dos quais a organização pode beneficiar, nomeadamente:

 • Melhorar a imagem da organização;

 • Evidência do compromisso de cumprimento da legislação;

 • Obter uma vantagem competitiva relativamente à concorrência;

 • Aumento da motivação dos colaboradores;

 • Melhorias significativas nas condições de trabalho;

 • Redução de riscos de acidentes e de doenças profissionais;

 • Redução de custos sociais e económicos, nomeadamente na 
redução de valores de seguros de acidentes de trabalho.

2. Enquadramento / 
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d. IDI

Um exemplo de uma ferramenta de elevada eficácia para a implementação 
de processos estruturados de Inovação em qualquer setor de atividade, onde 
os setores do Turismo e Agroalimentar não são exceção, é utilizar a Norma 
Portuguesa 4457 (norma de requisitos do sistema de gestão de IDI – Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação) e assim implementar um Sistema de Gestão de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (SGIDI), podendo caso seja essa a 
opção de gestão, obter uma certificação externa por um Organismo certificador.

O SGIDI à semelhança dos normativos de Qualidade, Ambiente, Responsabilidade 
Social, entre outros é fundamentado na observância do processo de melhoria 
contínua do desempenho das atividades e projetos de Inovação. Tem também 
subjacentes os princípios do modelo de gestão traduzidos em quatro orientações 
fundamentais: Planear, Executar/Realizar, Verificar e Atuar.

O Planeamento do SGIDI é estabelecido de modo a cumprir a Política e a 
Estratégia de Inovação, através da conceção e articulação das respetivas redes 
de processos e é consistente com todos os outros requisitos operacionais das 
unidades em causa.
Para a implementação do SGIDI, desenvolveram-se as capacidades e mecanismos 
de suporte necessários para atingir os Objetivos e Metas definidas. Devem 
igualmente estar estabelecidas, documentadas e comunicadas as funções e 
responsabilidades com o objetivo de facilitar uma gestão eficaz do Sistema.

As ações de monitorização e medição e os processos de auditoria podem 
gerar uma grande quantidade de informação. A forma como a informação é 
registada e analisada determina a sua utilidade. Estes são os aspetos principais 
da verificação e correção do SGIDI, com o objetivo de identificar áreas para 
melhoria. 

Considera-se que este processo é também uma oportunidade para garantir a 
eficácia da Inovação estruturada e que modificações circunstanciais internas ou 
externas o poderão afetar. 

Apostar numa prática estruturada da Gestão da Inovação aos vários níveis 
das organizações é potenciar projetos que sejam novas oportunidades para 
aumentar a sua riqueza económica e social. Para tal, devem ser asseguradas 
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as competências necessárias para promover uma cultura de criatividade e de 
inovação, de modo a estruturar as atividades de IDI, acompanhar os novos 
projetos e mobilizar parceiros.

A implementação de um Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação, segundo a norma NP 4457, permitirá a gestão de um conjunto 
de interfaces e interações entre o conhecimento científico, o tecnológico, a 
organização e a sua envolvente, visando:

 • Promover a criatividade e valorizar e gerir as ideias e oportunidades;

 • Monitorizar eficientemente a interface da organização com o 
mundo tecnológico, o mercado, as inovações mais recentes, as 
patentes, as licenças;

 • Sistematizar as atividades de IDI;

 • Melhorar a eficiência e eficácia da gestão de projetos IDI;

 • Adotar um modelo de gestão da IDI com base numa política e na 
gestão dos objetivos;

 • Valorizar a inovação e estimular a sua utilização como um 
instrumento de gestão.

As empresas e organizações poderão atuar nos diferentes tipos de inovação: 
inovação do produto; inovação do processo; inovação organizacional e inovação 
de marketing.
 
e. Responsabilidade Social
Nos últimos anos foi possível assistir a um aumento notório da preocupação de 
várias entidades, públicas ou privadas, no relacionamento com a sociedade em 
geral, preocupação esta que foi maximizada com a globalização dos mercados.

As interações entre problemas económicos, ambientais e sociais, nomeadamente, 
pobreza extrema, crescimento populacional, a utilização global de energia, 
a poluição, a crescente urbanização e industrialização requerem respostas 
estratégicas que passam sobretudo pelo envolvimento direto do setor privado, 
como motor principal do crescimento económico. 

2. Enquadramento / 
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Ao longo da década de 90, uma série de acontecimentos globais interrelacionados 
geram uma nova dimensão ao debate sobre o papel e responsabilidades das 
empresas. Passa a existir uma preocupação crescente, por parte da opinião 
pública, com a ausência de regulamentação dos mercados globais, interessando-
se cada vez mais pela forma como as empresas afetam a sociedade na qual estão 
inseridas.

Como resultado desta nova consciência por parte da sociedade, as empresas 
passam a constatar a existência de alterações no perfil do consumidor.   Foi 
possível assistir nos últimos anos a uma proliferação de referenciais e princípios 
orientadores para implementar e monitorizar responsabilidade e o desempenho 
social das empresas. Estes referenciais incorporam requisitos que podem ser de 
âmbito processual e de desempenho e de caráter obrigatório ou voluntário. 
Os referenciais englobam, entre outros parâmetros, o diálogo com todas as 
partes interessadas, as condições de trabalho, os direitos humanos, a gestão dos 
recursos humanos e a proteção ambiental. [17]

 Um desses referenciais é a SA 8000, emanada pela SAI (Social Accountability 
International), tendo como objetivo principal a focalização na organização e nos 
seus colaboradores. Esta norma destina-se a qualquer organização que pretenda, 
voluntariamente, garantir os mais elevados parâmetros éticos associados 
aos seus processos de negócio. A SA 8000 foi desenvolvida como resposta à 
diversidade de códigos de conduta adotados pelas empresas, especialmente 
as que detêm unidades de produção nos países em desenvolvimento, fruto da 
pressão exercida pelos consumidores dos mercados nórdicos, alertando para as 
difíceis condições de trabalho nas empresas situadas nestas áreas geográficas. 

A implementação de um sistema de gestão de Responsabilidade Social SA 8000 
implica uma reflexão sobre os objetivos, políticas e modelos em vigor e deve 
ser utilizada como indutor de melhoria da organização e do seu desempenho. A 
certificação de um sistema de gestão de Responsabilidade Social, de acordo com 
o referencial SA 8000 surge como uma forma das organizações demonstrarem 
aos seus clientes, parceiros e comunidade em geral, que atuam no mercado de 
forma sustentável, valorizando a sua dimensão social, respeitando a comunidade 
que a constitui e a integridade de cada um, promovendo valores sociais e não 
apenas económicos. 
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  A sua posterior certificação por uma entidade independente e credível 
representa benefícios para os trabalhadores, para as organizações e para outras 
partes interessadas, tais como os clientes e os investidores. [17]

 A SA 8000 baseia-se num conjunto de convenções da OIT e das Nações Unidas 
sendo a certificação suportada no cumprimento de oito requisitos centrados na 
responsabilidade social:

 • Trabalho Infantil;

 • Trabalho Forçado;

 • Segurança e Saúde no Trabalho;

 • Discriminação;

 • Práticas Disciplinares;

 • Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva;

 • Horário de Trabalho;

 • Salário.

 Estes pontos, complementados por um conjunto de requisitos de gestão que 
conferem a sistematização e permitem a melhoria contínua. 

Das vantagens decorrentes da certificação de acordo com a SA 8000 podemos 
destacar:

 • Diminuição da conflituosidade laboral;

 • Transparência, aumento de confiança e melhoria da imagem 
perante a opinião pública e partes interessadas;

 • Diminuição das taxas de absentismo;

 • Diferenciação positiva face à concorrência.

  O tema da Responsabilidade Social tem adquirido uma cada vez maior 
preponderância no contexto social e económico e é indispensável que as partes 
interessadas adquiram consciência dos benefícios reais que podem advir da sua 
correta implementação.

2. Enquadramento / 
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3. ESTUDOS DE CASO
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3. ESTUDOS DE CASO

De acordo com o objetivo do presente projeto conjunto, promovido pela ADRAT 
e ACISAT, + TURISMO +SABOR – Alto Tâmega com Sabor, foram consideradas 
para estudo de caso as organizações apresentadas por ordem alfabética: 

1 – Agro Aguiar – Agroindústria SA
2 – Pastelaria Biquinho Doce
3 - Casa do Pedro
4 – Casa de Entre-Palheiros
5 – Covello, Aromas e Sabores
6 – Ecomuseu
7 – Fumeiro de Barroso – Produtos Fumados Lda.
8 – Hotel de Cerva
9 – Natourtracks, Lda.
10 – Nomad Planet, Lda.
11 – Quinta d’Alagoa
12 – Quinta de Arcossó – Sociedade Vitivinícola Lda.
13 – Quinta do Olival
14 – Veiga Alimentar Lda.

O estudo de cada organização reflete os dados à data do inquérito realizado, 
podendo as mesmas terem sofrido alterações posteriores a essa data.
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3.1 Agro Aguiar – Agroindústria SA

Zona Industrial do Sabroso 
Lote 10 e 11 5450-371 
Sabroso de Aguiar

Pessoa de Contato
Dr. Rodrigo Reis 
Administrador

Telf.: 259 468 032
E-mail:  rodrigo.reis@agroaguiar.pt

Coordenadas GPS
N 41o 26´ 3.59’’ | W 7 o 35´ 19.50’’

www.agroaguiar.pt

Nome/Designação 
comercial
Agro Aguiar -
Agroindústria SA

Atividade principal
Transformação de frutos

Natureza jurídica
Sociedade anónima

Data de constituição 
Maio de 2007

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
507 403 665

Capital social
100.000€

Número de Colaboradores
38

Caracterização da entidade

Anos de Atividade
10 ANOS
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Situada em Saboroso de Aguiar – Vila Pouca de Aguiar e com experiência há 
mais de 10 anos, a AgroAguiar é uma empresa que cultiva, processa e distribui 
frutos secos (castanha e figo), frutos vermelhos (mirtilo, morango, amora, 
framboesa e groselha) e frutos ultracongelados portugueses (mistura de frutos 
vermelhos, maçã golden, abóbora, kiwi, morango, mirtilo, framboesa, groselha, 
amora, figo), para o mercado nacional e internacional, respondendo aos mais 
exigentes padrões da qualidade, atestado pelas certificações DOP, Global Gap, 
BIO, NP EN ISO 9001 e NP EN ISO 22000. 

Caracterizada por uma política de proximidade junto dos produtores e 
cooperativas locais, assegura-se que estes adotam uma agricultura sustentável 
e não intensiva, para assim cumprir com as exigências das agroindústrias e 
do retalho alimentar, ao mesmo tempo que se revela um promotor eficaz de 
sustentabilidade ambiental. 

Nesta causa, viu cumprida a sua ambição de sempre. Durante o ano 2016 
assegurou que os desperdícios orgânicos, gerados no processamento de fruta 
fresca, pudessem servir de matéria-prima para a elaboração de fertilizantes a 
utilizar pelos agricultores locais.

Com website disponível em quatro línguas, a Agroaguiar possui um plano 
estruturado de internacionalização, atenta a todos os recursos necessários.
Dr. Rodrigo Reis, administrador único, revela o empenho da sua empresa na 
definição de estratégias de inovação, estando já a realizar estudos para a saída 
de novos produtos. O empenho é total para que o cliente tenha o melhor de 
Trás-os-Montes à sua mesa.

Apresentação

3.1 Agro Aguiar – Agroindústria SA / Apresentação
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas
A AgroAguiar – Agroindústria SA, é uma organização que apresenta um elevado 
grau de profissionalização no seu desempenho e formalização de práticas 
funcionais.

É uma organização certificada pelos referenciais normativos ISO 9001 e ISO 
22000, o que demonstra à partida uma sistematização de práticas, não só 
implementadas internamente como também auditadas por uma entidade 
certificadora externa.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
no gráfico seguinte que a estrutura é constituída maioritariamente pelo género 
feminino, bem como é possível de igual forma perceber a percentagem de 
indivíduos com escolaridade superior.

 

Ensino Básico 
40% Ensino 

Secundário ou 
Profissional 

42% 

Ensino 
Superior 

18% 

Escolaridade 
 

Feminino 
79% 

Masculino 
21% 

Género 

3.1 Agro Aguiar – Agroindústria SA / 
Análise funcional e de práticas quotidianas
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Possui claramente estabelecida a sua estrutura organizacional, tendo 
para o efeito definido o organograma associado à descrição de funções, 
responsabilidades e requisitos mínimos para cada função. De igual forma possui 
uma política de substituições documentada e do conhecimento de todos os 
colaboradores. Propicia o cumprimento das regras de Saúde e Segurança no 
trabalho e promove formação a todos os seus colaboradores, tendo para o 
efeito definido e aprovado formalmente um plano de formação.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Agro Aguiar – Agroindústria SA, evidenciou possuir 
uma listagem atualizada dos seus equipamentos e infraestruturas, com um 
plano de manutenção devidamente estabelecido e aplicado, no qual se incluem 
os equipamentos de monitorização e medição necessários para garantir a 
conformidade do produto.

No que concerne à área de inovação a organização possui uma estratégia de 
inovação detalhada em Objetivos, Metas e Ações, desenvolvida em colaboração 
com o Instituto Politécnico de Bragança, onde, está a realizar um estudo para a 
produção de polpas de fruta congelada ligada aos frutos vermelhos, estando 
planeados testes de produção para aferir conhecimento à escala industrial.
A organização possui a sua Missão, Visão e Valores claramente definidos e 
visivelmente orientados para a Inovação.

A organização promove, de forma sistematizada, a avaliação e/ou vigilância da 
sua envolvente externa, nomeadamente dos seus clientes e concorrentes, bem 
como de tendências de mercado, sociais, tecnológicas, económicas, ambientais 
e políticas. Recorre a feiras e eventos especializados dos setores de forma a 

3.1 Agro Aguiar – Agroindústria SA / 
Análise funcional e de práticas quotidianas
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analisar o desenvolvimento do setor em causa, bem como as últimas tendências 
de mercado. Analisa e incorpora, de forma sistematizada a informação relativa 
aos seus clientes com recurso a inquéritos de satisfação e sugestões de melhoria 
por estes efetuadas.

A organização promove de igual forma uma análise do processo inovativo, 
nomeadamente de situações que correram menos bem e salvaguarda essa 
informação como lição aprendida, de forma a incorporar em inovações 
futuras, promovendo também um espírito inovador nos seus colaboradores, 
potenciando e promovendo a submissão de ideias e a participação em projetos. 
A AgroAguiar – Agroindústria SA gere a sua inovação com recurso à gestão por 
projetos para a concretização de novos serviços ou de novos produtos, alicerçada 
em equipas de projeto multidisciplinares, com orçamento expressamente 
definido e com inclusão sempre que necessário de entidades externas como é 
o caso da Universidade.

Apresenta no seu portfolio de serviços ou produtos os que resultaram da sua 
ação inovadora e incorpora-os nos seus catálogos e documentos técnicos.
A AgroAguiar – Agroindústria SA, é uma organização certificada, que se destaca 
no compromisso assumido pela gestão de topo na potenciação do seu capital 
humano e recursos disponíveis.

3.1 Agro Aguiar – Agroindústria SA / 
Análise funcional e de práticas quotidianas
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No que concerne ao tema de cooperação apenas se pode referir que a 
AgroAguiar – Agroindústria SA participa num trabalho em rede formalizado 
com o Instituto Politécnico de Bragança para a promoção de estudos em 
matéria de inovação. Podemos  considerar que as redes de cooperação, à 
exceção da anteriormente referida, são altamente informais, isto é, não existem 
relações formalizadas entre os atores intervenientes. Foi de igual forma possível 
constatar que os atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia de 
fornecimento o que transforma a colaboração numa estrutura vertical, dos quais 
se destacam fornecedores e agentes. No que concerne à colaboração mediante 
a localização geográfica a mesma pode ser considerada regional no que respeita 
à parceria formalmente estabelecida com o Instituto Politécnico de Bragança, 
embora existam parcerias que podem ser consideradas nacionais no que aos 
fornecedores, agentes e distribuidores diz respeito, não estando no entanto 
formalizadas.

Relativamente à internacionalização da AgroAguiar – Agroindústria SA, 
encontra-se representada em 13 países distintos recorrendo à exportação direta 
e apoiada em agentes e distribuidores. Foi evidenciado um plano estruturado 
de internacionalização, encontrando-se em curso um projeto com recurso a 
fundos comunitários apoiado pelo IAPMEI.
A AgroAguiar – Agroindústria SA, planeou os recursos necessários à exportação 
dos seus serviços e produtos e efetuou um estudo formal dos mercados alvo 
onde foi considerado o potencial de mercado, os requisitos estatutários e 
regulamentares e o ambiente político desse mesmo mercado.
A exportação representa à data 65% do volume global de negócios da 
organização.

Podemos concluir que a AgroAguiar – Agroindústria SA, é uma empresa com 
uma gestão extremamente profissionalizada e sistematizada o que a transforma 
sem sombra de dúvida numa empresa de referência na região.

3.1 Agro Aguiar – Agroindústria SA / 
Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.2 Pastelaria Biquinho Doce

Avenida D. João I Loja 1 Madalena 
5400-323 Chaves

Pessoa de Contato
Sr. Luís Pinto 
Gerente

Telf.: 276 348 395 
Telm.: 917 508 148 / 914 661 408

E-mail:  geral@biquinhodoce.com

Coordenadas GPS
N 41o 44´ 2.96’’ | W 7 o 27´ 59.59’’

www.biquinhodoce.com

Nome/Designação 
comercial
Luís Manuel Jesus Pinto – 
(Biquinho Doce)

Atividade principal
Pastelaria

Natureza jurídica
Nome individual

Data de constituição 
2006

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
188 988 785

Capital social
N/A

Anos de Atividade
11 ANOS

Número de Colaboradores
14

Caracterização da entidade
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Apresentação

Com início de atividade em 2006, a Pastelaria Biquinho Doce apresenta pontos 
de venda em Chaves, Boticas, Vidago, Pedras Salgadas, Valpaços e Allariz em 
Espanha.

A Pastelaria Biquinho Doce destaca-se pela confeção de bolos para festas 
(casamentos, batizados, aniversários e outras), mas tem ainda para oferecer aos 
seus clientes uma variedade de sabores fortes e intensos que deliciam qualquer 
pessoa, em qualquer ocasião. Para além de fazer dos bolos de chocolate com 
frutos vermelhos, bolos de noz, bolos de coco, maçã ou brigadeiros uma 
verdadeira obra de arte, têm ainda bombons, bolachas, gelados, crepes, waffles, 
folares e pastéis de Chaves (com certificado) para aqueles que desejem outros 
sabores. 
Acompanhando as tendências do mercado, em 2010 criou um novo espaço 
comercial em Chaves, com uma sala de refeições, onde se podem apreciar 
lasanhas, saladas, pizzas, massas, entre outros pratos.

Para satisfazer todo o mercado, investiu numa unidade de fabrico a que chama 
“laboratório” na zona industrial do Outeiro em Chaves. Com 500m2, esta unidade 
está dividida em diferentes espaços, assim caracterizados: matéria-prima, 
fabrico, confeção, acabamentos, embalagem e desinfeção.

A investir e a crescer, com a abertura de novos espaços a cada ano e com a 
variedade de ofertas em produtos, a Pastelaria Biquinho Doce distingue-se pela 
imaginação e criatividade dos seus fabricos e pela inovação como aposta diária 
nos seus serviços. 

Sr. Luís Pinto refere que o empenho da equipa é absoluto e que trabalham 
com o intuito de surpreender os seus clientes, com diferentes experiências de 
degustação.

3.2 Pastelaria Biquinho Doce / Apresentação
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas
A Pastelaria Biquinho Doce, é uma organização profissional no seu desempenho 
e na formalização de algumas práticas funcionais.

É uma organização em fase de implementação dos referenciais normativos ISO 
9001 e ISO 22000, o que demonstra empenho e compromisso na sistematização 
de práticas, não só implementadas internamente como também para avaliação 
por uma entidade certificadora externa.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
no gráfico seguinte que a estrutura é constituída maioritariamente pelo género 
feminino que, ao nível da escolaridade, apresenta igual valor no ensino básico e 
secundário, seguido do ensino superior.
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3.2 Pastelaria Biquinho Doce / Análise funcional e de práticas quotidianas
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Possui claramente estabelecida a sua estrutura organizacional, tendo 
para o efeito definido o organograma associado à descrição de funções, 
responsabilidades e requisitos mínimos para cada função. De igual forma, 
possui uma política de substituições documentada e do conhecimento de todos 
os colaboradores. Propicia o cumprimento das regras de Saúde e Segurança no 
trabalho e promove formação a todos os seus colaboradores, tendo para o efeito 
definido e aprovado formalmente um plano de formação.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Pastelaria Biquinho Doce, evidenciou possuir uma 
listagem atualizada dos seus equipamentos e infraestruturas, com um plano 
de manutenção devidamente estabelecido e aplicado, no qual se incluem 
os equipamentos de monitorização e medição necessários para garantir a 
conformidade do produto.

No que concerne à área de inovação a organização possui uma estratégia de 
inovação embora não esteja formalizada.
 
A organização possui a sua Missão, Visão e Valores claramente definidos e 
orientados para a Inovação.

Promove, ainda, de forma sistematizada, a avaliação e/ou vigilância da sua 
envolvente externa, nomeadamente dos seus clientes e concorrentes, bem 
como de tendências de mercado, sociais, tecnológicas, económicas, ambientais 
e políticas. Recorre a feiras e eventos especializados dos setores de forma a 
analisar o desenvolvimento do setor em causa bem como as últimas tendências 
de mercado, participando para o efeito em feiras internacionais. Analisa e 

3.2 Pastelaria Biquinho Doce / Análise funcional e de práticas quotidianas
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incorpora, de forma sistematizada a informação relativa aos seus clientes com 
recurso a inquéritos de satisfação e sugestões de melhoria por estes efetuadas.

A organização promove de igual forma uma análise do processo inovativo, 
nomeadamente situações que correram menos bem e salvaguarda essa 
informação como lição aprendida, de forma a incorporar em inovações 
futuras, promovendo também um espírito inovador nos seus colaboradores, 
potenciando e promovendo a submissão de ideias e a participação em projetos. 

A Pastelaria Biquinho Doce gere a sua inovação para a concretização de novos 
serviços ou de novos produtos, apenas com recursos internos.

Apresenta no seu portfolio de serviços ou produtos os que resultaram da sua 
ação inovadora e incorpora-os nos seus catálogos.

A Pastelaria Biquinho Doce, é uma organização empenhada no seu processo de 
inovação, que decorre em grande parte da sistematização de práticas geradas 
pelo cumprimento dos referenciais normativos que está a implementar, mas 
também pelo compromisso assumido pela gestão de topo na potenciação do 
seu capital humano e recursos disponíveis.

No que concerne ao tema de cooperação na Pastelaria Biquinho Doce podemos 
considerar que as redes de cooperação são altamente informais, isto é, não 
existem relações formalizadas entre os atores intervenientes. Foi, de igual forma, 
possível constatar que os atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia 
de fornecimento o que transforma a colaboração numa estrutura vertical, dos 
quais se destacam os fornecedores. No que concerne à colaboração mediante a 
localização geográfica a mesma pode ser considerada regional, embora existam 
parcerias que podem ser consideradas nacionais no que aos fornecedores, diz 
respeito, não estando no entanto formalizadas.
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3.2 Pastelaria Biquinho Doce / Análise funcional e de práticas quotidianas

Relativamente à internacionalização a Pastelaria Biquinho Doce, encontra-se 
representada em Espanha, onde tem uma pastelaria aberta ao público e exporta 
para Suíça, França e Luxemburgo onde possui clientes fixos. Foi evidenciado um 
plano estruturado de internacionalização, assim como um planeamento formal 
dos recursos necessários à exportação dos seus produtos e efetuou um estudo 
formal dos mercados alvo onde foi considerado o potencial de mercado, os 
requisitos estatutários e regulamentares e o ambiente político desse mesmo 
mercado.

A exportação representa à data 20% do volume global de negócios da 
organização.

Podemos concluir que a Pastelaria Biquinho Doce, é uma empresa que trabalha 
com afinco para surpreender os seus clientes com uma variedade de produtos 
onde a criatividade e sabor se conjugam em perfeita harmonia, tornando-a uma 
empresa distinta neste sector.
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3.3 Casa do Pedro

Morada: Largo da Capela n.º 4
5460-030 Boticas

Pessoa de Contato
Sr. Pedro Medeiros
Gerente

Telf.: 276 444 112 
Telm.: 965 452 620

E-mail:  adegaopalheiro@sapo.pt

Coordenadas GPS
N 41o 40´ 58.49’’ | W 7 o 48´ 46.63’’

N/A

Nome/Designação 
comercial
Pedro Domingues Medeiros 
Pereira (Casa do Pedro)

Atividade principal
Agricultura, Fumeiro e 
Restauração

Natureza jurídica
Nome individual

Data de constituição 
1996

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
172 252 555

Capital social
N/A

Anos de Atividade
21 ANOS

Número de Colaboradores
2

Caracterização da entidade
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Apresentação

3.3 Casa do Pedro / Apresentação

Quase que perdida no meio da montanha, em Vilarinho Seco – Boticas, com 
vistas puras e naturais, a Casa do Pedro recebe os seus clientes com o que de 
melhor tem para oferecer, simpatia, hospitalidade e boa comida caseira. Com 
atividade primordial da agricultura, os pratos apresentados aos clientes são 
totalmente preparados com as carnes do seu fumeiro, fazendo deste um negócio 
autossustentável. O cozido à Portuguesa é o ex-libris desta adega popular, que 
delicia ainda com o cabrito e a vitela barrosã no forno e a posta barrosã na brasa. 
Distingue-se das demais por ser a primeira em Portugal com o selo Ceres Ecotur, 
uma certificação para operadores turísticos em meio rural que promovem 
atividades que respeitam o meio onde se inserem. Esta certificação é da rede 
espanhola Ceres Ecotur que tem na associação ambientalista Quercus, o parceiro 
português. Para obter esta certificação, a Casa do Pedro teve de cumprir uma 
série de requisitos ligados a um tipo de agricultura sustentável, o que se traduz 
pela preferência por produtos de agricultura biológica, garantindo a ausência 
de pesticidas e adubos químicos. Por outro lado, assegura a manutenção dos 
ecossistemas e a conservação da biodiversidade.

Sr. Pedro Medeiros, gerente, garante que tudo o que se come na sua casa 
é genuíno. A Casa do Pedro faz parte da Rede de Tabernas do Alto Tâmega e 
devido ao seu caráter familiar o atendimento é só por marcação. O boca a 
boca é o meio de divulgação primordial, mas a fama já chegou além-fronteiras, 
recebendo clientes vindos de Espanha para degustar os pratos especiais desta 
adega popular.
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas
A Casa do Pedro é uma organização profissional no seu desempenho, mesmo 
sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
nos gráficos seguintes que a estrutura é constituída equitativamente pelo 
género feminino e masculino, com ensino básico.
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3.3 Casa do Pedro / Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, dado o número reduzido de colaboradores, cada um reconhece 
as suas funções e responsabilidades. A implementação das regras de Saúde e 
Segurança no trabalho são da responsabilidade de uma empresa externa, que 
assegura o cumprimento de todos os requisitos legais. Participa em formações 
externas sempre que as temáticas sejam proveitosas para a melhoria das suas 
práticas.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Casa do Pedro assegura todas as manutenções dos 
seus equipamentos, no momento certo, apesar de não efectuar plano ou registo 
das mesmas. 

No que concerne à área de inovação a organização não possui uma estratégia 
de inovação formal e detalhada, mas reconhece como sua missão a prática 
auto-suficiente de agricultura como princípio para uso dos recursos naturais e 
satisfação das necessidades presentes, sem comprometimento das necessidades 
das gerações futuras.

A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes, apesar de não seguir um plano formal. Avalia a satisfação dos 
seus clientes pelo grau de fidelização aos seus serviços.

A Casa do Pedro é uma organização dedicada a um trabalho de sustentabilidade 
direccionado para a satisfação dos seus clientes. 
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No que concerne ao tema de cooperação a Casa do Pedro participa num trabalho 
em rede formalizado com a Rede de Tabernas do Alto Tâmega. De modo mais 
informal, isto é, não existem relações formalizadas entre os atores intervenientes, 
está a relação com outros atores do sector do turismo. Foi, de igual forma, 
possível constatar que os atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia 
de fornecimento o que transforma a colaboração numa estrutura diagonal, ou 
seja, incluem atores de áreas ou setores de atividade complementares. No que 
concerne à colaboração mediante a localização geográfica a mesma pode ser 
considerada local, nomeadamente no que concerne às parcerias formalizadas. 
As redes de parceria não representam qualquer peso na facturação global da 
organização.

3.3 Casa do Pedro / Análise funcional e de práticas quotidianas
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Relativamente à internacionalização a Casa do Pedro, apenas recebe clientes 
estrangeiros especialmente espanhóis, cujo peso de facturação ronda os 3% no 
global da empresa.

Podemos concluir que a Casa do Pedro, é uma organização de elevada 
capacidade de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, cujo 
trabalho sustentável se revela ecologicamente correto e socialmente justo, 
transformando-a numa empresa diferenciada no seu sector.

3.3 Casa do Pedro / Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.4 Natourbarroso

Rua João Rodrigues Cabrilho, n.º 265 
5470 Montalegre

Pessoa de Contato
Sr. João Machado
Gerente

Telf.: 276 511 237

E-mail:  info@termontalegre.net

Coordenadas GPS
N 41o 49´ 27.76’’ | W 7 o 47´ 12.45’’

www.termontalegre.net

Nome/Designação 
comercial
Natourbarroso, Lda. 

Atividade principal
Alojamento e 
organização de eventos 

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
20/04/2001

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
505 044 226 

Capital social
5.000€

Anos de Atividade
16

Número de Colaboradores
3

Caracterização da entidade
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As Casas de Entre-Palheiros resultam da recuperação de antigos palheiros, 
reconstruídas com materiais tradicionais e com uma decoração cuidada, aliando 
a harmonia da tradição à modernidade, traduzem-se em conforto e bem-estar 
e representam um espaço ímpar para desfrutar em grupo. É o local ideal para 
descanso ou para uma escapadinha de fim-de-semana, em que as paisagens 
por si só proporcionam momentos relaxantes, com uma vista esplendorosa 
sobre o Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Totalmente equipadas e com piscina privativa permitem momentos discretos e 
descontraídos no seio do aglomerado rural de Serzelhe em Montalegre.

No seu pleno contacto com a natureza e o mundo rural, a Casa de Entre- 
Palheiros proporciona aos seus hóspedes a possibilidade de realizar diversas 
atividades: pedestrianismo para um contacto mais profundo com a história e a 
biodiversidade da serra do Gerês; passeios a cavalo; passeios de charrete; campo 
aventura; parapente; BTT, com disponibilidade de bicicletas elétricas; paintball; 
tiro com arco; canoagem; assim como vários tours, tour pelas aldeias, pelas 7 
lagoas ou pelas águas quentes. Descanso ou aventura, tudo à mercê do cliente.

Sr. João Machado, gerente da empresa está já a projetar novos alojamentos de 
modo a contribuir para o desenvolvimento da região e atender às exigências de 
um público, cada vez mais internacional. 
Em família ou com amigos, no verão ou no inverno, a Casa de Entre-Palheiros 
promete momentos memoráveis na sua estadia.

3.4 Casas de Entre-Palheiros  / Apresentação

Apresentação
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas

A Casa de Entre-Palheiros é uma organização profissional no seu desempenho, 
mesmo sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
nos gráficos seguintes que a estrutura é constituída maioritariamente pelo 
género feminino e que ao nível da escolaridade se destaca o ensino básico.
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3.4 Casas de Entre-Palheiros  /  Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, dado o número reduzido de colaboradores, cada um reconhece 
as suas funções e responsabilidades. O cumprimento das regras de Saúde e 
Segurança no trabalho são da responsabilidade de uma empresa externa, que 
assegura o cumprimento de todos os requisitos legais. Incentiva a participação 
em formações externas sempre que as temáticas sejam de interesse para a 
melhoria das suas práticas.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Casa de Entre-Palheiros assegura todas as 
manutenções dos seus equipamentos, no momento certo, apesar de não 
efectuar plano ou registo das mesmas. 

No que concerne à área de inovação a organização possui aprovação de projecto 
para ampliação do número de alojamentos e, apesar de não estar definida, 
reconhece como sua missão a simetria entre a tradição e a modernidade para 
uma estadia de bem-estar maior dos seus hóspedes.

A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes, apesar de não seguir um plano formal. Avalia a satisfação 
dos seus clientes pelos comentários deixados num livro disponibilizado para 
o efeito. Recorre a feiras e eventos especializados dos setores de forma a 
analisar o desenvolvimento do setor em causa bem como as últimas tendências 
de mercado. A organização promove uma análise do processo inovativo, 
nomeadamente situações que correram menos bem, através da concretização 
de reuniões periódicas, embora não efectuem registo das mesmas.
A Casa de Entre-Palheiros é uma organização empenhada na participação e no 
contributo para o desenvolvimento local, através de um serviço de qualidade e 
competência.
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No que concerne ao tema de cooperação a Casa de Entre-Palheiros participa 
num trabalho em rede formalizado com várias empresas da área de animação. 
De modo mais informal, isto é, não existem relações formalizadas entre os atores 
intervenientes, está a relação com fornecedores. Foi, de igual forma, possível 
constatar que os atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia de 
fornecimento o que transforma a colaboração numa estrutura vertical, também 
integram atores de áreas ou setores de atividade distintos revelando uma 
estrutura multissectorial. No que respeita à colaboração mediante a localização 
geográfica a mesma pode ser considerada local e regional, nomeadamente no 
que concerne às parcerias formalizadas. As redes de parceria representam 70% 
da facturação global da organização.

3.4 Casas de Entre-Palheiros  / Análise funcional e de práticas quotidianas
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Relativamente à internacionalização a Casa de Entre-Palheiros, apenas recebe 
clientes estrangeiros de várias nacionalidades, muitos deles endereçados pelas 
redes de parceria, cujo peso de facturação ronda os 20% no global da empresa.

Podemos concluir que a Casa de Entre-Palheiros, é uma organização determinada 
na articulação com a autarquia local e os agentes económicos e sociais locais, 
assegurando a sua coerência e compatibilização para o desenvolvimento local, 
com serviços de qualidade criados a pensar no bem-estar do cliente.

3.4 Casas de Entre-Palheiros  /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.5 Covello, Aromas e Sabores

Covelo – Telões 
5450-285 Vila Pouca de Aguiar

Pessoa de Contato
Eng. Rui Lagoa
Gerente

Telm.: 919922269

E-mail:  ruilagoa@utad.pt

Coordenadas GPS
N 41o 27´ 24.08’’ | W 7 o 41´ 10.85’’

www.covello.pt

Nome/Designação 
comercial
Rui Alexandre Rodrigues Lagoa

Atividade principal
Produção de pequenos frutos

Natureza jurídica
Nome individual

Data de constituição 
Dezembro 2007

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
223 365 440 

Capital social
N/A

Anos de Atividade
10

Número de Colaboradores
1

Caracterização da entidade
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3.5 Covello, Aromas e Sabores  / Apresentação

Apresentação

A Covello, Aromas e Sabores, situada em Covelo – Vila Pouca de Aguiar, nasceu 
de um projeto para a produção biológica do cultivo do mirtilo, morango, 
framboesa, amora e castanha, destinada a um público exigente que procura 
qualidade e autenticidade dos produtos que consome. 

Tem como missão promover e defender a qualidade natural dos produtos, 
incentivando o consumo de produtos biológicos, pautando os seus valores pelo 
respeito pelo ambiente e pela saúde. A satisfação, confiança e fidelização dos 
clientes são o seu princípio aliado ao compromisso com a sustentabilidade.

Com certificação biológica e HACCP, a Covello tem a marca GlobalGap e Portugal 
Sou Eu. Tudo para garantir o cumprimento das medidas de Segurança e práticas 
sustentáveis que fomentam a melhoria do solo e a biodiversidade.
Da produção dos frutos frescos, a Covello concebe compotas, infusões, licores, 
fruta desidratada e ervas aromáticas, havendo planeamento para a inovação de 
outros produtos relacionados com o mirtilo e a castanha. 

Na sua atividade, a Covello recebe ainda visitas de estudo para dar a conhecer 
a fauna e flora, as formas de preservação do meio ambiente e do modo de 
produção biológico. Têm também um departamento de apoio e aconselhamento 
técnico para controlo e fertilização de solos, análises e tratamentos. Partilham o 
seu saber através de ações de formação na vertente das aromáticas e pequenos 
frutos.

Eng. Rui Lagoa, gerente, dedica-se a este projeto de corpo e alma, deixando 
transparecer o amor à causa, na preocupação com a qualidade do produto, na 
sustentabilidade do ambiente e na satisfação do cliente, espelhada na antiga 
máxima de que cliente satisfeito, volta sempre!
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas
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A Covello, Aromas e Sabores é uma organização profissional no seu desempenho. 
Possui implementado HACCP, Certificado biológico, GlobalGAP (cumprimento 
de medidas a nível de gestão da exploração, saúde, segurança, bem-estar dos 
trabalhadores, gestão de resíduos e poluentes, ambiente e conservação, gestão 
de reclamações, rastreabilidade e segregação e segurança e higiene alimentar) 
e, Portugal Sou Eu.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
nos gráficos seguintes que a estrutura é constituída somente pelo género 
masculino e com ensino superior.
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3.5 Covello, Aromas e Sabores   /  Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, dado a existência de apenas um colaborador. O cumprimento 
das regras de Saúde e Segurança no trabalho são da responsabilidade de uma 
empresa externa, que assegura o cumprimento de todos os requisitos legais. 
Participa em formações externas sempre que as temáticas sejam de conveniência 
e utilidade para a melhoria das suas práticas.

Relativamente aos equipamentos e infraestruturas necessários para o 
desempenho quotidiano, a Covello, Aromas e Sabores assegura todas as 
manutenções dos seus equipamentos, no momento certo, no qual se incluem 
os equipamentos de monitorização e medição necessários para garantir a 
conformidade do produto para os quais tem definido e estruturado um plano 
de calibração. 

No que concerne à área de inovação a organização possui uma estratégia 
de inovação detalhada em Objetivos, Metas e Ações para a criação de novos 
produtos.

A organização possui a sua Missão, Visão e Valores claramente definidos e 
visivelmente orientados para a Inovação em que pretendem promover e 
defender a qualidade natural dos produtos, incentivando o consumo de 
produtos biológicos.

A organização promove, a avaliação e/ou vigilância da sua envolvente externa, 
nomeadamente dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de 
mercado, sociais, tecnológicas, económicas, ambientais e políticas, embora de 
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modo não sistematizado. A avaliação da satisfação dos seus clientes é realizada 
pelo grau de fidelização dos mesmos. Recorre a feiras e eventos especializados 
dos setores de forma a analisar o desenvolvimento do setor em causa bem como 
as últimas tendências de mercado. 

A organização promove, de modo não sistematizado, uma análise do processo 
inovativo, gerindo a sua inovação com recurso à gestão por projetos para a 
concretização de novos produtos, alicerçada nas ideias do seu gerente.

Apresenta no seu portfolio de produtos os que resultaram da sua ação inovadora 
e incorpora-os nos seus catálogos e panfletos.

A Covello, Aromas e Sabores é uma organização comprometida na produção 
de produtos de elevada qualidade, saudáveis e provenientes de práticas 
sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema agrícola.

No que concerne ao tema de cooperação a Covello, Aromas e Sabores participa 
num trabalho em rede formalizado com armazenistas. De modo mais informal, 
isto é, não existem relações formalizadas entre os atores intervenientes, está 
a relação com fornecedores. Foi, de igual forma, possível constatar que os 
atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia de fornecimento o 
que transforma a colaboração numa estrutura vertical. No que concerne à 
colaboração mediante a localização geográfica a mesma pode ser considerada 
regional, nomeadamente no que respeita às parcerias formalizadas. As redes de 
parceria representam 40% da facturação global da organização.

3.5 Covello, Aromas e Sabores   / Análise funcional e de práticas quotidianas
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Relativamente à internacionalização a Covello, Aromas e Sabores, encontra-
se representada num só país estrangeiro, tendo iniciado recentemente o seu 
processo de internacionalização. Foi evidenciado um plano estruturado de 
internacionalização, encontrando-se em curso um projeto para alargamento da 
exportação para outros países.

A Covello, Aromas e Sabore, planeou os recursos necessários à exportação 
dos seus produtos e efetuou um estudo informal dos mercados alvo onde foi 
considerado o potencial de mercado, os requisitos estatutários e regulamentares 
e o ambiente político desse mesmo mercado.

A exportação representa à data 1% do volume global de negócios da organização.

Podemos concluir que a Covello, Aromas e Sabores é uma organização que 
combina as melhores práticas ambientais e de preservação dos recursos naturais 
com um elevado nível de biodiversidade, de substâncias e processos naturais 
para a produção biológica e autenticidade de produtos que a diferenciam no 
seu setor de atividade.

3.5 Covello, Aromas e Sabores   /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.6 Ecomuseu

Terreiro do Açougue 
5470-250 Montalegre

Pessoa de Contato
Drª Gorete Carneiro
Técnica Superior Administrativa

Telf.: 276 510 203

E-mail:  geral@ecomuseu.org

Coordenadas GPS
N 41o 49´ 31.32’’ | W 7 o 47´ 29.30’’

www.ecomuseu.org

Nome/Designação 
comercial
Ecomuseu – 
Associação de Barroso

Atividade principal
Associação

Natureza jurídica
Associação

Data de constituição 
2009

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
508 960 886

Capital social
N/A

Anos de Atividade
8

Número de Colaboradores
19

Caracterização da entidade
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3.6 Ecomuseu  / Apresentação

Apresentação
O Ecomuseu de Barroso nasceu da necessidade de salvaguardar um património 
rico e um imaginário coletivo diferenciador, levando as autarquias de Montalegre 
e Boticas a delinear um projeto capaz de assumir esta responsabilidade 
estratégica de desenvolvimento integrado e sustentável do território barrosão.

Entende ser sua nobre missão o transporte de relíquias, apresentando-se como 
fiel guardião de momentos que identificam um Povo e um território, num roteiro 
que abraça tradições, cultura, aldeias e pessoas, como verdadeiros agentes do 
desenvolvimento local.

Pertencente à Rede Portuguesa de Museus, integra as funções de documentação, 
investigação e interpretação dos valores culturais e naturais do território 
barrosão e da identidade cultural da sua comunidade, revitalizando a relação 
desta com o seu espaço geográfico, um “espaço humanizado”. 

Destaque na sua rede de parceiros para a parceria com a ANIMAR – Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Local, cujas atividades conjuntas promovem 
o progresso territorial e económico. Foi, ainda, o trabalho desenvolvido pelo 
Ecomuseu na preservação do património cultural local que levou a UNESCO a 
fixar o seu Centro UNESCO Biodiversidade e Tradição, na sede do Ecomuseu, 
facilitando o enquadramento dos dois planos de atividades em prol do 
desenvolvimento local.

Dos vários trabalhos a que os seus colaboradores se dedicam afincadamente, 
distingue-se o Prémio de Empreendedorismo Social pela loja social de apoio à 
população.

Dra. Gorete Carneiro, técnica superior administrativa fala-nos com orgulho 
da internacionalização do Ecomuseu, não só pela participação em feiras 
internacionais de renome como a BTL, a FITUR Madrid ou a Expo Ourense, mas 
pela Candidatura Be Natural ao Norte 2020, com recente aprovação para o 
evento Sexta 13. Outros eventos lhe sucederão, estando já a equipa a trabalhar 
nesses novos projetos.  

Enquanto “museu vivo” do território o ecomuseu continuará a lutar pelo 
reconhecimento e valorização do património imaterial do barroso.
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas
A Ecomuseu – Associação de Barroso, é uma organização bastante profissional 
no seu desempenho, com formalização de algumas práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
no gráfico seguinte que a estrutura é constituída maioritariamente pelo género 
feminino, bem como é possível de igual forma perceber a percentagem de 
indivíduos com escolaridade superior.
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3.6 Ecomuseu  /  Análise funcional e de práticas quotidianas

Possui claramente definida a sua estrutura organizacional, tendo para o efeito 
definido o organograma associado à descrição de funções, responsabilidades 
e requisitos mínimos para cada função. De igual forma possui uma política de 
substituições documentada e do conhecimento de todos os colaboradores. 
Promove o cumprimento das regras de Saúde e Segurança no trabalho e facilita 
a frequência de formação externa a todos os seus colaboradores.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano do Ecomuseu evidenciou possuir uma listagem 
atualizada dos seus equipamentos e infraestruturas, com um plano de 
manutenção devidamente estabelecido e aplicado, no qual se incluem os 
equipamentos de monitorização e medição necessários para garantir a 
conformidade das peças museológicas.

No que concerne à área de inovação a organização possui uma estratégia de 
inovação detalhada em Objetivos, Metas e Ações, desenvolvida em colaboração 
com a Rede Portuguesa de Museus.
A organização possui a sua Missão, Visão e Valores claramente definidos nos 
seus estatutos.

A organização promove, de forma sistematizada, a avaliação e/ou vigilância 
da sua envolvente externa, nomeadamente dos seus clientes, bem como de 
tendências de mercado, sociais, tecnológicas, económicas, ambientais e políticas. 
Recorre a feiras e eventos especializados de forma a analisar o desenvolvimento 
do setor em causa. Analisa e incorpora, de forma sistematizada a informação 
relativa aos seus clientes com recurso a inquéritos de satisfação e sugestões de 
melhoria por estes efetuadas, nas visitas ao museu.
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A organização promove de igual forma, embora não sistematizada, uma 
análise do processo inovativo, nomeadamente situações que correram 
menos bem e salvaguarda essa informação como lição aprendida, de forma a 
incorporar em inovações futuras, bem como, promove um espírito inovador 
nos seus colaboradores, potenciando e promovendo a submissão de ideias e a 
participação em projetos. 

O Ecomuseu gere a sua inovação com recurso à gestão por projetos para a 
concretização de novos serviços ou de novos produtos, alicerçada em equipas 
de projeto multidisciplinares, com orçamento claramente definido e com 
inclusão sempre que necessário de entidades externas como é o caso de 
Universidades (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade do 
Minho, Universidade Lusófona e Universidade Fernando Pessoa).

3.6 Ecomuseu  /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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Apresenta no seu portfolio de serviços os que resultaram da sua ação inovadora 
e incorpora-os nos seus catálogos e documentos técnicos. Especialmente, a 
divulgação dos seus onze polos situados em locais chave do territorio Barrosão, 
que o transformam num “museu vivo” polinucleado, que dá a conhecer a 
essência de um povo.
O Ecomuseu, é uma organização profissional no seu desempenho, devido ao 
compromisso assumido na potenciação do seu capital humano e recursos 
disponíveis, focando-se na identidade cultural de um territorio.

No que concerne ao tema de cooperação é de referir que o Ecomuseu participa 
num trabalho em rede formalizado com Universidades. Podemos, por tanto, 
considerar que participa nos vários tipos de redes de cooperação. Altamente 
informais - em que não existem relações formalizadas entre os atores;  flexíveis 
e baseadas na confiança – as relações entre os atores são flexíveis e baseiam-
se na confiança e; formais e não flexíveis – as relações dos atores na rede são 
formalizadas e não são flexíveis. Foi, de igual forma, possível constatar que os 
atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia de fornecimento o que 
transforma a colaboração numa estrutura vertical, mas também integram atores 
de áreas ou setores de atividade semelhantes (horizontal), incluem atores de 
áreas ou setores de atividade complementares (diagonal) e incluem atores de 
áreas ou setores de atividade distintos (multissectorial). No que concerne à 
colaboração mediante a localização geográfica a mesma pode ser considerada 
local e regional, especialmente no que respeita ao trabalho conjunto entre os 
municípios de Montalegre e Boticas.

Relativamente à internacionalização o Ecomuseu, tem a candidatura ao 
Portugal 2020 aprovada para o evento Sexta 13. Entretanto está já a preparar a 
internacionalização do evento Feira do Fumeiro. Para tal, o Ecomuseu planeou 
todos os recursos necessários. Sendo uma organização sem fins lucrativos, não 
pode ser quantificado o peso de facturação da internacionalização.

Podemos concluir que o Ecomuseu representa um património rico da essência 
barrosã, num trabalho conjunto de excelência entre duas autarquias, que se 
distingue pela tradição, cultura e envolvimento da comunidade.

3.6 Ecomuseu  /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.7 Fumeiro de Barroso - Produtos Fumados, Lda.

Zona Industrial Lote 13 
5420-254 Montalegre

Pessoa de Contato
Sra. D. Maria do Carmo 
Gerente

Eng. Alexandra Barroso
Responsável da Qualidade

Telf.: 276 511 111

E-mail:  info@fumeirodebarroso.pt

Coordenadas GPS
N 40o 56´ 34.78’’ | W 8 o 32´ 10.86’’

www.fumeirodebarroso.pt

Nome/Designação 
comercial
Fumeiro de Barroso, Produtos 
Fumados Lda.

Atividade principal
Fabrico de Produtos Fumados 

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
1994

Número de matrícula
123/940921 

Número de contribuinte
503 279 005

Capital social
150.000€

Anos de Atividade
23

Número de Colaboradores
16

Caracterização da entidade
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3.7 Fumeiro de Barroso - Produtos Fumados, Lda.  / Apresentação

Apresentação

Titular de um sabor único, o Fumeiro de Barroso confere às carnes características 
singulares quanto à textura, paladar e aspeto. Na zona de Montalegre, a indústria 
do Fumeiro de Barroso é considerada uma parte muito relevante da economia 
local.

Procurando a sua história no antepassado, a defumação das carnes era a técnica 
ancestral de preservar alguns alimentos, em tempos que não existiam meios 
de refrigeração. Deste modo, o fumo desidratava e selava a superfície da carne, 
evitando que nela se desenvolvessem microrganismos. Atualmente, sem a 
necessidade de criar meios de conservar os alimentos, a defumação tornou-
se uma técnica de introdução de sabores extra que facilitam a produção de 
enchidos de excelência, sejam eles alheiras, chouriças, salpicões, linguiças, 
sangueiras ou presuntos. 

Certificados pela NP EN ISO 9001:2015, o processo de produção do Fumeiro 
de Barroso garante o cumprimento de todos os requisitos da qualidade, assim 
como a preocupação com a satisfação dos seus clientes e a superação das 
suas expectativas. Esta sua postura permite-lhe já a exportação para França, 
Inglaterra, Andorra e Bélgica, cujo contacto partiu da iniciativa dos próprios 
clientes após a degustação das delícias do barroso.
Sra. D. Maria do Carmo, gerente e Eng. Alexandra Barroso, responsável da 
qualidade do Fumeiro de Barroso garantem a total dedicação ao projeto, 
estando no seu planeamento a introdução de novas estratégias de inovação e 
melhoria quer na produção, quer na comunicação com o cliente.

Através do seu catálogo bilingue – português e inglês – o Fumeiro de Barroso 
dá a conhecer a diversidade dos seus produtos, que prometem deixar água na 
boca. 
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas
A Fumeiro de Barroso, Produtos Fumados Lda., é uma organização que apresenta 
um elevado grau de profissionalização no seu desempenho e formalização de 
práticas funcionais.

É uma organização certificada pelo referencial normativo ISO 9001 e que 
demonstra à partida uma sistematização de práticas, não só implementadas 
internamente como também por uma entidade certificadora externa.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
no gráfico seguinte que a estrutura é constituída maioritariamente pelo género 
feminino, bem como é possível de igual forma perceber a percentagem de 
indivíduos com escolaridade superior.

 

Feminino 
62% 

Masculino 
38% 

Género 

 

Ensino 
Básico 
56% 

Ensino 
Secundário 

ou 
Profissional 

25% 

Ensino 
Superior 

19% 

Escolaridade 



81

 Boas práticas no Alto Tâmega

3.7 Fumeiro de Barroso - Produtos Fumados, Lda.  / 
Análise funcional e de práticas quotidianas

Possui claramente estabelecida a sua estrutura organizacional, tendo 
para o efeito definido o organograma associado à descrição de funções, 
responsabilidades e requisitos mínimos para cada função. De igual forma possui 
uma política de substituições documentada e do conhecimento de todos os 
colaboradores. Propicia o cumprimento das regras de Saúde e Segurança no 
trabalho e promove formação a todos os seus colaboradores, tendo para o 
efeito definido e aprovado formalmente um plano de formação.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, o Fumeiro de Barroso, Produtos Fumados Lda., 
evidenciou possuir uma listagem atualizada dos seus equipamentos e 
infraestruturas, com um plano de manutenção devidamente estabelecido e 
aplicado, no qual se incluem os equipamentos de monitorização e medição 
necessários para garantir a conformidade do produto.

No que concerne à área de inovação a organização possui uma estratégia de 
inovação detalhada em Objetivos, Metas e Ações, com planeamento de acções 
de melhoria e análise de riscos devidamente documentada. 

A organização possui a sua Missão, Visão e Valores claramente definidos e 
visivelmente orientados para a Inovação.

A organização promove, de forma sistematizada, a avaliação e/ou vigilância da 
sua envolvente externa, nomeadamente dos seus clientes e concorrentes, bem 
como de tendências de mercado, sociais, tecnológicas, económicas, ambientais 
e políticas. Recorre a feiras internacionais e eventos especializados de forma a 
analisar o desenvolvimento do setor em causa bem como as últimas tendências 
de mercado. Analisa e incorpora, de forma sistematizada a informação relativa 
aos seus clientes com recurso a inquéritos de satisfação e sugestões de melhoria 
por estes efetuadas.
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A organização promove de igual forma uma análise do processo inovativo, 
nomeadamente situações que correram menos bem e salvaguarda essa 
informação como lição aprendida, de forma a incorporar em inovações futuras, 
bem como, promove um espírito inovador nos seus colaboradores, potenciando 
e promovendo a submissão de ideias e a participação em projetos. 

O Fumeiro de Barroso, Produtos Fumados Lda. gere a sua inovação com recurso 
à gestão por projetos para a concretização de novos serviços ou de novos 
produtos, alicerçada em equipas de projeto multidisciplinares, com orçamento 
claramente definido.

Apresenta no seu portfolio de produtos os que resultaram da sua ação inovadora 
e incorpora-os nos seus catálogos bilingue e documentos técnicos.

O Fumeiro de Barroso, Produtos Fumados Lda., é uma organização certificada, 
que se destaca pelo compromisso assumido pela gestão de topo na potenciação 
do seu capital humano e recursos disponíveis.

No que concerne ao tema de cooperação apenas se pode referir que a Fumeiro de 
Barroso, Produtos Fumados Lda. não participa num trabalho em rede formalizado. 
Podemos considerar que as redes de cooperação são altamente informais, isto 
é, não existem relações formalizadas entre os atores intervenientes. Foi, de igual 
forma, possível constatar que os atores envolvidos são incorporados ao longo 
da cadeia de fornecimento o que transforma a colaboração numa estrutura 
vertical, dos quais se destacam fornecedores e distribuidores. No que concerne 
à colaboração mediante a localização geográfica existem parcerias que podem 
ser consideradas nacionais no que aos fornecedores, agentes e distribuidores 
diz respeito, não estando no entanto formalizadas.

3.7 Fumeiro de Barroso - Produtos Fumados, Lda.  / 
 Análise funcional e de práticas quotidianas



83

 Boas práticas no Alto Tâmega

Relativamente à internacionalização a Fumeiro de Barroso, Produtos Fumados 
Lda., encontra-se representada em 4 países distintos recorrendo à exportação 
direta e apoiada em agentes e distribuidores. Foi, para tal, evidenciado um plano 
estruturado de internacionalização.

A Fumeiro de Barroso, Produtos Fumados Lda., planeou os recursos necessários 
à exportação dos seus serviços e produtos e efetuou um estudo formal dos 
mercados alvo onde foi considerado o potencial de mercado, os requisitos 
estatutários e regulamentares e o ambiente político desse mesmo mercado.
A exportação representa à data 7% do volume global de negócios da organização.

Podemos concluir que a Fumeiro de Barroso, Produtos Fumados Lda., é uma 
empresa com uma gestão extremamente profissionalizada e sistematizada o 
que a transforma numa empresa modelo na região.

3.7 Fumeiro de Barroso - Produtos Fumados, Lda.  / 
Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.8 Hotel de Cerva

Feira da Lomba n.º 7 
4870-045 Ribeira de Pena

Pessoa de Contato
D. Sara Dias 
Gerente

Telf.: 259 470 125
Fax: 259 470 125
Telm.: 962 841 541

E-mail: hotelcerva@gmail.com 

Coordenadas GPS
N 41o 28´ 12.15’’ | W 7 o 51´ 30.28’’

www.hoteldecerva.com

Nome/Designação 
comercial
Misteriosa Laguna Hotel, Lda.

Atividade principal
Hotelaria

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
2009 
(antes era particular da mãe)

Número de matrícula
5317-6641-4548

Número de contribuinte
508 839 254

Capital social
5.000€

Anos de Atividade
13

Número de Colaboradores
3

Caracterização da entidade
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3.8 Hotel de Cerva  / Apresentação

Apresentação

O Hotel de Cerva permite-lhe umas férias tranquilas, de conforto, animação e 
lazer, que privilegia o contacto com a natureza. Situa-se na freguesia de Cerva, 
no concelho de Ribeira de Pena e a cerca de 20km do Parque do Alvão. Bem 
sinalizado desde a saída da autoestrada A7 – Ribeira de Pena, o Hotel de Cerva 
possui 10 quartos equipados com casa de banho privativa, TV, telefone e ar 
condicionado, bem como uma sala de convívio com bar e um restaurante, onde 
pode degustar os sabores da terra acompanhados pelo bom vinho verde. 

Tem para oferecer aos seus clientes um vasto leque de atividades que comprazem 
os mais radicais, com kartcross, slide, escalada, canoagem, rapel, tiro ao alvo, 
btt, paintball, raft, passeios 4x4… e os mais moderados com caminhadas em 
contacto único com as gentes locais e a natureza intocável e deslumbrante que 
o deixa perder-se no horizonte puro e fascinante. Além disso, as suas atividades 
temáticas são imperdíveis, basta explorar os programas previamente divulgados 
através do site.

D. Sara Dias, gerente do Hotel de Cerva, garante que os seus 13 anos de existência/
experiência dão o saber necessário para um acolhimento verdadeiramente 
especial, num espaço recentemente remodelado, moderno, actual e inovador 
que valoriza a opinião e preza a satisfação dos seus clientes.
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas

O Hotel de Cerva é uma organização profissional no seu desempenho, mesmo 
sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar nos 
gráficos seguintes que a estrutura é constituída apenas pelo género feminino, 
com escolaridade dividida pelo ensino básico e pelo ensino secundário ou 
profissional.
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3.8 Hotel de Cerva  / Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, cada colaboradora reconhece as suas funções e responsabilidades. 
O cumprimento das regras de Saúde e Segurança no trabalho são da 
responsabilidade de uma empresa externa, que assegura o cumprimento de 
todos os requisitos legais. Participa em formações externas sempre que as 
temáticas sejam proveitosas para a melhoria das suas práticas.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, o Hotel de Cerva assegura todas as manutenções dos 
seus equipamentos, no momento certo, apesar de não efetuar plano ou registo 
das mesmas. 

No que concerne à área de inovação a organização não possui uma estratégia 
de inovação formal e detalhada, mas reconhece como sua missão o trabalho 
para a satisfação do cliente e superação das suas expectativas.
A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de mercado, sociais, 
tecnológicas, económicas, ambientais e políticas, apesar de não seguir um 
plano rígido e formal. Avalia a satisfação dos seus clientes pelos comentários 
registados nas redes sociais.  

O Hotel de Cerva é uma organização profissional e empenhada no trabalho para 
satisfação do seu cliente. 
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No que concerne ao tema de cooperação o Hotel de Cerva participa num 
trabalho em rede formalizado com várias empresas da área do turismo e 
animação. De modo mais informal, isto é, não existem relações formalizadas 
entre os atores intervenientes, está a relação com fornecedores. Foi, de igual 
forma, possível constatar que os atores envolvidos são incorporados ao longo 
da cadeia de fornecimento o que transforma a colaboração numa estrutura 
vertical, também integram atores de áreas ou setores de atividade distintos 
revelando uma estrutura multissectorial. No que concerne à colaboração 
mediante a localização geográfica a mesma pode ser considerada local e 
regional, nomeadamente no que concerne às parcerias formalizadas. As redes 
de parceria representam 60% da facturação global da organização.

3.8 Hotel de Cerva  / Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.8 Hotel de Cerva  /Análise funcional e de práticas quotidianas

Relativamente à internacionalização o Hotel de Cerva, apenas recebe clientes 
estrangeiros especialmente franceses e espanhóis, com maior adesão no verão. 

Podemos concluir que o Hotel de Cerva, é uma organização altamente dedicada 
ao trabalho para o conforto, bom acolhimento e satisfação dos clientes.
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3.9 Natourtracks, Lda.

Rua Central, n.º 17 Bustelo 
4870-110 Ribeira de Pena

Pessoa de Contato
Dr. Daniel Cardoso
Sócio-Gerente

Telm.: 965 878 606 / 918 839 027

E-mail:  natourtracks@gmail.com

Coordenadas GPS
N 41o 30´ 6.33’’ | W 7 o 44´ 34.26’’

www.natourtracks.pt

Nome/Designação 
comercial
Natourtracks, Lda.

Atividade principal
Animação turística 

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
Abril 2015

Número de matrícula
178/2015

Número de contribuinte
513 414 878

Capital social
2.500€

Anos de Atividade
2

Número de Colaboradores
1

Caracterização da entidade
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3.9 Natourtracks,Lda. / Apresentação

Apresentação

Com a missão de dar a conhecer o belo território do Norte de Portugal, a 
Natourtracks, com sede em Santa Eulália – Ribeira de Pena, oferece aos seus 
clientes um universo de atividades que permitem dar a conhecer as lendas e 
tradições, a gastronomia, vinhos e cultura local.

As suas caminhadas são conhecidas pelos seus fantásticos trilhos que 
proporcionam experiências diversificadas como a Subida ao Cai D’Alto, o Ciclo 
do Linho, as Fisgas de Ermelo, o Trilho do Lobo, a Levada de Santo Aleixo ou o 
Caminho do Abade.
Para as Wine Tour, os clientes podem selecionar entre a Canoa Rafting, o Kayak 
ou o 4x4, sendo que esta aventura de 4 rodas permite ainda conduzir e apreciar 
a Rota do Linho, das Fisgas e das Aldeias Serranas.

Dr. Daniel Cardoso, sócio-gerente da Natourtracks aposta na inovação a nível 
nacional e já disponível para os seus clientes: os karts elétricos, referindo que 
este projeto nasceu do profundo respeito que a empresa nutre pela natureza 
e na vontade de inovar apresentando alternativas sustentáveis aos veículos 
convencionais. Ligado a este projeto e aos veículos elétricos está outro em 
estudo, que dará origem a uma nova atividade da empresa programada para o 
próximo ano. Com a Natourtracks pode viver a natureza! 
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas

A Natourtracks, Lda. é uma organização profissional no seu desempenho, 
mesmo sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
nos gráficos seguintes que a estrutura é constituída apenas pelo género 
masculino, com o ensino superior.
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3.9 Natourtracks,Lda. /  Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do organograma, 
até porque a organização tem apenas um colaborador. O cumprimento das 
regras de Saúde e Segurança no trabalho são da responsabilidade da gerência, 
assim como a promoção da formação interna.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Natourtracks, Lda. assegura todas as manutenções 
dos seus equipamentos, no momento certo, apesar de não efectuar plano ou 
registo das mesmas. 

No que concerne à área de inovação a organização possui uma estratégia de 
inovação detalhada embora não formalizada. Apostaram nos karts eléctricos, 
sendo uma novidade a nível nacional. Tratam-se de veículos não convencionados 
importados dos EUA, estando já em estudo a apresentação de mais novidades 
relacionadas com veículos eléctricos para breve.
Tem uma missão definida: dar a conhecer o território do norte de Portugal. 

A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de mercado, sociais, 
tecnológicas, económicas, ambientais e políticas, apesar de não seguir um 
plano rígido e formal. Avalia a satisfação dos seus clientes pelos comentários 
registados nas redes sociais.  
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A Natourtracks, Lda. está presente em todas as feiras regionais para divulgação 
das suas ofertas, assim como para desenvolvimento do setor e promoção das 
novas tendências do mercado. Apresentam panfletos e catálogos como portfolio 
das suas ofertas.

A Natourtracks, Lda. é uma organização profissional e empenhada no 
reconhecimento e respeito pela natureza. 

3.9 Natourtracks,Lda. /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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No que concerne ao tema de cooperação a Natourtracks, Lda. participa 
num trabalho em rede formalizado com várias empresas da área do turismo, 
fazem parte das ofertas da Odisseia e apresentam pacotes conjuntos com o 
Pena Aventura Parque. De modo mais informal, isto é, não existem relações 
formalizadas entre os atores intervenientes, está a relação com fornecedores. 
Foi, de igual forma, possível constatar que os atores envolvidos são incorporados 
ao longo da cadeia de fornecimento o que transforma a colaboração numa 
estrutura vertical, também integram atores de áreas ou setores de atividade 
distintos revelando uma estrutura multissectorial. No que concerne à 
colaboração mediante a localização geográfica a mesma pode ser considerada 
local e regional, nomeadamente no que respeita às parcerias formalizadas. As 
redes de parceria representam 40% da facturação global da organização.

Relativamente à internacionalização da Natourtracks, Lda., apenas recebe 
clientes estrangeiros para realizar as suas actividades. Trabalham através de 
agências de viagem que encaminham clientes.
 
Podemos concluir que a Natourtracks, Lda., é uma empresa de exemplo no 
cuidado e respeito pela natureza e na promoção de novos serviços e atividades 
que difundem a beleza natural do nosso país.

3.9 Natourtracks,Lda. /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.10 Nomad Planet, Lda.

Rua do Forno n.º 20 
5470-151 Fiães do Rio

Pessoa de Contato
Dr. Victor Afonso
Sócio-Gerente

Telf.: 276 563 141  
Telm.: 936 799 886

E-mail:  
info@nomadplanet-portugal.com 

Coordenadas GPS
N 41o 46´ 34.29’’ | W 7 o 55´ 43.64’’

www.nomadplanet-portugal.com

Nome/Designação 
comercial
Nomad Planet, Lda.

Atividade principal
Alojamento turístico 
- Glamping

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
Fevereiro 2014

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
510 978 142

Capital social
5.000€

Anos de Atividade
3

Número de Colaboradores
2

Caracterização da entidade
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3.10 Nomad Planet, Lda.  / Apresentação

Apresentação

A Nomad Planet nasceu do desejo dos seus sócios-gerentes em viver uma vida 
mais sã e próxima da natureza, contribuindo para a revitalização da região 
que, consideram um pequeno canto de paraíso, com paisagens belíssimas e 
habitantes genuínos, onde a cultura local tem muito a oferecer.

Situada em Fiães do Rio – Montalegre, tem uma oferta de 4 yurt – tenda típica 
dos povos nómadas mongóis, um espaço que permite aos seus hóspedes viver 
sensações da vida nómada e momentos inesquecíveis com todo o conforto. Cada 
yurt representa uma assoalhada única e espaçosa com 30m2, podendo acolher 
até 4 pessoas em cama de casal e duas camas individuais. Além disso, possui uma 
casa da árvore a que deram o nome de “toca do lobo” pela sua decoração alusiva 
a este animal enigmático residente no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Para 
as refeições os hóspedes dispõem de uma tenda tipi, devidamente equipada.
Durante a estadia os hospedes podem optar pelas atividades que mais apreciam, 
desde caminhadas, BTT, canoas ou parapente, havendo lugar a massagens, 
haloterapia e reiki  nas parcerias locais.

Os clientes estrangeiros que procuram na Nomad Planet uma experiência 
singular usufruem da vantagem de ser recebidos pela gerência que fala 
fluentemente cinco línguas.

O Dr. Victor Afonso, sócio-gerente, considera o glamping a inovação do projeto, 
uma opção original para quem deseja realizar campismo de modo encantador. 
Mais que uma estadia é uma experiência que se torna verdadeiramente única e 
inesquecível.
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas

A Nomad Planet, Lda. é uma organização profissional no seu desempenho, 
mesmo sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
no gráfico seguinte que a estrutura é constituída equitativamente por ambos os 
géneros. Em termos de escolaridade, o ensino superior é o preeminente.
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3.10 Nomad Planet, Lda. /  Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, ambos os sócios-gerentes reconhecem as suas funções e 
responsabilidades. O cumprimento das regras de Saúde e Segurança no 
trabalho estão asseguradas pela gerência. A frequência em acções de formação 
realiza-se somente quando as temáticas são consideradas de elevado interesse 
para a gerência.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Nomad Planet Lda. assegura todas as manutenções 
dos seus equipamentos, no momento certo, apesar de não efectuar plano ou 
registo das mesmas. 

No que concerne à área de inovação a organização considera que o projecto 
já é em si inovador. Permite juntar férias ao ar livre, conforto e luxo, numa 
experiencia de campismo com glamour. 
Apesar de não ter formalizada a sua Missão, Visão e Valores a Nomad Planet alia a 
arte de acampar, à proximidade com a natureza, proporcionando mais que uma 
estadia, uma experiência original.

A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de mercado, sociais, 
tecnológicas, económicas, ambientais e políticas. A opinião dos seus clientes é 
importante para a gerência que, disponibiliza um caderno/livro de visitas para 
comentários e sugestões dos seus hóspedes. 

A Nomad Planet, é uma organização empenhada numa ação inovadora que 
acrescente maior bem-estar aos seus clientes.
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No que concerne ao tema de cooperação na Nomad Planet Lda., consideram-
se as redes de cooperação altamente informais, isto é, não existem relações 
formalizadas entre os atores intervenientes.
Foi, de igual forma, possível constatar que os atores envolvidos são incorporados 
ao longo da cadeia de fornecimento o que transforma a colaboração numa 
estrutura vertical, dos quais se destacam restaurantes, animação turística e 
artesãos. No que concerne à colaboração mediante a localização geográfica a 
mesma pode ser considerada local e regional no que concerne às parcerias já 
referidas. É um trabalho desenvolvido de modo individualizado, em que a rede 
de parcerias não representa qualquer peso na facturação da organização.

3.10 Nomad Planet, Lda. /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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Relativamente à internacionalização a Nomad Planet Lda. não possui um 
plano estruturado de internacionalização, apenas recebe turistas estrangeiros 
cuja afluência ronda os 50% da ocupação do espaço. A divulgação do mesmo é 
efectuado com recurso às redes sociais e a procura gerida pelas vagas existentes.

Podemos concluir que a Nomad Planet Lda. é uma organização comprometida 
com o bem-estar dos seus hóspedes, e um local ecléctico para uma experiência 
original e criativa.

3.10 Nomad Planet, Lda. /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.11 Quinta d’Alagoa - Turismo Rural

Quinta d´Alagoa 
5445-052 Sta Maria de Emeres

Pessoa de Contato
Eng. Oscar Vaconcelos 
Gerente

Telm.: 963669140

E-mail:  adm@alagoa.net

Coordenadas GPS
N 41o 32´ 50.72’’ | W 7 o 23´ 53.01’’

www.alagoa.net

Nome/Designação 
comercial
Casa Agrícola Alagoa 
Montenegro Lda.

Atividade principal
Agricultura biológica, 
agroindústria e turismo

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
2001

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
501674004

Capital social
100.000€

Anos de Atividade
16

Número de Colaboradores
4

Caracterização da entidade
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3.11 Quinta d’Alagoa - Turismo Rural  / Apresentação

Apresentação

A Casa Agrícola da Alagoa é proprietária das Quintas da Alagoa e da Ferradosa 
que estão localizadas junto a Carrazedo de Montenegro, próximas à serra da 
Padrela, em Santa Maria de Émeres - Valpaços, a uma altitude de 650m. Tem 140 
hectares de utilização agrícola, autossuficiente com base no castanheiro, olival 
e vinha. Toda a produção está certificada no modo de Produção Biológico desde 
2001. 

No centro da propriedade da Quinta d’Alagoa existe um conjunto 
construído com valor histórico-cultural, exemplo da arquitetura popular 
rural e que está proposto para classificação como Património Municipal. 
São antigas instalações agrícolas e de habitação, que foram restauradas 
e que são hoje utilizadas para o Agroturismo, estando a Quinta D’Alagoa 
inserida na rede de Turismo no Espaço Rural - TER - Agroturismo. 

Inovadora nos serviços prestados, inclui desde o turismo tradicional à 
possibilidade de participação nas atividades agrícolas diárias. Os hóspedes 
podem participar na colheita de azeitonas, uvas para vinho e cogumelos, ou até 
nas atividades de desmatação, além disso, também podem observar e participar 
nas atividades de tratamento dos animais que existem na exploração agrícola, 
assim como participar em actividades desportivas diversas que a Quinta 
d’Alagoa tem para oferecer.
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Análise funcional e de práticas quotidianas

Análise funcional 
e de práticas quotidianas
A Quinta d´Alagoa é uma organização bastante profissional no seu desempenho, 
mesmo sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
nos gráficos seguintes que a estrutura é constituída equitativamente pelo 
género feminino e masculino, distribuídos pelos vários níveis de ensino.

 

Feminino 
50% 

Masculino 
50% 

Género 

 

Ensino 
Básico 
50% Ensino 

Secundário 
ou 

Profissional 
25% 

Ensino 
Superior 

25% 

Escolaridade 



105

 Boas práticas no Alto Tâmega

3.11 Quinta d’Alagoa - Turismo Rural  /  
Análise funcional e de práticas quotidianas

Possui estabelecida a sua estrutura organizacional, tendo para o efeito 
definido o organograma associado à descrição de funções, responsabilidades 
e requisitos mínimos para cada função. De igual forma possui uma política de 
substituições documentada e do conhecimento de todos os colaboradores. 
Promove o cumprimento das regras de Saúde e Segurança no trabalho e facilita 
a frequência de formação externa a todos os seus colaboradores.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Quinta d´Alagoa assegura todas as manutenções 
dos seus equipamentos, no momento certo, cumprindo o plano previamente 
definido. 

No que concerne à área de inovação a organização investe, entre outros, em 
equipamentos modernos que potenciam a sua atividade.

Apesar de não ter formalizada a sua Missão, Visão e Valores a Quinta da Alagoa 
promove a região em que se insere, através da atividade agrícola, da atividade 
desportiva e do turismo, em que possui um conjunto construído com valor 
histórico-cultural proposto para classificação como património municipal. 

A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de mercado, sociais, 
tecnológicas, económicas, ambientais e políticas. A opinião dos seus clientes é 
considerada relevante e a satisfação avaliada pela fidelização dos mesmos.

A Quinta d´Alagoa está presente em várias feiras para desenvolvimento do setor 
e promoção das novas tendências do mercado.

A Quinta d´Alagoa é uma organização profissional que se dedica com zelo á sua 
atividade, procurando inovar nos seus produtos e serviços.
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No que concerne ao tema de cooperação a Quinta d´Alagoa participa em redes 
de cooperação, algumas de modo mais informal, isto é, não existem relações 
formalizadas entre os atores intervenientes e outras de modo formal, cujas 
relações entre os atores são formalizadas. Foi de igual forma possível constatar 
que os atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia de fornecimento 
o que transforma a colaboração numa estrutura vertical. No que concerne à 
colaboração mediante a localização geográfica a mesma pode ser considerada 
regional. 

3.11 Quinta d’Alagoa - Turismo Rural  /  
Análise funcional e de práticas quotidianas
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Relativamente à internacionalização a Quinta d´Alagoa possui um plano 
estruturado de internacionalização, em que foram considerados todos os 
recursos necessários. Recebe turistas estrangeiros cujo peso da facturação 
global ronda os 30%, apesar de ser variável. A divulgação é efectuada com 
recurso à internet e às redes sociais e a procura gerida pelas vagas existentes.

Podemos concluir que a Quinta d´Alagoa, é uma empresa que se distingue pela 
variedade de atividades e eventos propostos aos seus hóspedes, com o cuidado 
de melhorar e inovar para atender às maiores exigências dos seus clientes.

3.11 Quinta d’Alagoa - Turismo Rural  /  
Análise funcional e de práticas quotidianas



108

3.12 Quinta de Arcossó

Lugar do Penedo do Lobo, n.º 9 
5425 - 023 Arcossó

Pessoa de Contato
Sr. Amílcar Salgado 
Sócio-Gerente

Telm.: 965 393 914

E-mail:  quintadearcosso@sapo.pt

Coordenadas GPS
N 41o 39´ 5.97’’ | W 7 o 35´ 31.04’’

www.quintadearcosso.pt

Nome/Designação 
comercial
Quinta de Arcossó, Sociedade 
Vitivinícola Lda.

Atividade principal
Vitivinícola  

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
17/11/2005

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
507 539 184

Capital social
50.000€

Anos de Atividade
12

Número de Colaboradores
1

Caracterização da entidade
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3.12 Quinta de Arcossó / Apresentação

Apresentação

A Quinta de Arcossó situada em Ribeira de Oura, perto de Vidago, Trás-os-Montes, 
no Norte de Portugal possui doze hectares de vinha e produz diversos vinhos 
desde 2005. Está situada naquele que é considerado o local mais rico da Europa 
em águas minerais. Basta pensarmos nas águas Campilho, nas águas Vidago ou 
nas conhecidíssimas Pedras Salgadas, para além de outras que ocupam toda 
esta região. Está, ainda, instalada num território de tradições vitícolas já muito 
antigas, anterior aos romanos, com um solo de origem granítica onde crescem 
castas adaptadas a estas características.

Sr. Amílcar Salgado, proprietário da Quinta do Arcossó, é um enólogo e produtor 
de vinho com grande ligação à região. 

A Quinta de Arcossó produz vinhos de excelência, de produção inteiramente 
artesanal, completada por uma enologia de baixa intervenção e elevada 
vigilância, sendo que todos os vinhos tintos são transformados com pisa a pé 
e os brancos e rosé resultam de uma vindima realizada antes do nascer do sol. 
O potencial das suas uvas é expresso na minimização do uso mecânico. Esta 
procura da perfeição na elaboração dos vinhos, decorrente da escolha manual 
bago a bago e fermentação em barricas de madeira nobre, já lhe valeu um 
grande número de prémios nos últimos anos. Em cada garrafa de vinho da 
Quinta de Arcossó o seu produtor promete um aroma complexo, rematado por 
densos e prolongados fins de boca.
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas
A Quinta de Arcossó, Sociedade Vitivinícola Lda. é uma organização de pouco 
capital humano, mas bastante profissional no seu desempenho, mesmo sem a 
formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar nos 
gráficos seguintes que a estrutura é constituída apenas pelo género masculino, 
com o ensino básico.
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3.12 Quinta de Arcossó / Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, até porque a organização tem apenas um colaborador. Promove 
o cumprimento das regras de Saúde e Segurança no trabalho, com recurso 
a empresa externa. Em relação à formação, o seu sócio-gerente promove e 
administra formação interna e in loco a todos recursos humanos subcontratados, 
por considerar que é no posto de trabalho que surgem as dúvidas e, portanto, é 
o local ideal para aflorar competências e conhecimento.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Quinta de Arcossó recorre a uma empresa externa 
que elabora o plano e mantém actualizados os registo das manutenções de 
todos os seus equipamentos e infraestruturas.

No que concerne à área de inovação a organização entende que deve 
acrescentar valor ao que já faz e o seu sócio-gerente aposta na produção de um 
novo vinho manual, cuja preparação dispensa totalmente a atuação mecânica.

Apesar de não ter formalizada a sua Missão, Visão e Valores a Quinta de Arcossó 
desenvolveu a região que estava ao abandono, assumindo a missão de procurar 
fazer um produto que retrate a região e seja de excelência e que servisse de 
paradigma para outras empresas, como o foi. Transformar um produto camponês 
em excelência foi e é o seu lema.

A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de mercado, sociais, 
tecnológicas, económicas, ambientais e políticas. A opinião dos seus clientes 
é considerada relevante e a satisfação avaliada pelo retorno do cliente e pelo 
aumento de vendas.
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A Quinta de Arcossó está presente em feiras nacionais em Lisboa, Porto, 
Braga e Chaves para divulgação e venda dos seus produtos, assim como para 
desenvolvimento do setor e promoção das novas tendências do mercado.

A Quinta de Arcossó é uma organização profissional e empenhada na 
comunicação com o cliente e como resultado da sua ação inovadora criou um 
portfólio bilingue dos seus produtos. 

No que concerne ao tema de cooperação a Quinta de Arcossó participa num 
trabalho em rede formalizado com várias empresas da área do turismo, existindo 
no entanto algum trabalho em rede não abrangido por esta cooperação.

Foi, de igual, forma possível constatar que os atores envolvidos são incorporados 
ao longo da cadeia de fornecimento o que transforma a colaboração numa 
estrutura vertical, também integram atores de áreas ou setores de atividade 
semelhantes o que aponta para uma estrutura horizontal e, ainda,  inclui atores de 
áreas ou setores de atividade distintos revelando uma estrutura multissectorial. 
No que diz respeito à colaboração mediante a localização geográfica a mesma 
pode ser considerada regional, nomeadamente no que concerne às parcerias 
formalizadas para a prova de vinhos. 

3.12 Quinta de Arcossó / Análise funcional e de práticas quotidianas
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Relativamente à internacionalização da Quinta de Arcossó, encontra-se 
representada em 7 países distintos (Canadá, EUA, Brasil, França, Dinamarca, 
Suiça e Alemanha) recorrendo à exportação direta e apoiada em agentes 
e distribuidores. Apesar de não evidenciar um plano estruturado de 
internacionalização, a organização planeou os recursos necessários à exportação 
dos seus produtos e efetuou um estudo informal dos mercados alvo.
A exportação representa à data 25% a 30% da facturação da organização.

Podemos concluir que a Quinta de Arcossó, é uma empresa de referência, 
delicada no modo como elabora os seus vinhos, com a mínima intervenção 
mecânica, para que o resultado e a prova dos mesmos se revelem numa 
apreciação ímpar.

3.12 Quinta de Arcossó / Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.13 Quinta do Olival - Hotel Rural

Rua da Fonte, n.º 4 – A 
5425 – 502 Vilas Boas

Pessoa de Contato
Sr. Luís Xavier  
Director

Telm.: 914 655 136

E-mail:  
geralquintadoolival@gmail.com

Coordenadas GPS
N 41o 39´ 7.03’’ | W 7 o 31´ 26.53’’

www.quintadoolival.com

Nome/Designação 
comercial
Marçal João Rodrigues Vilela – 
(Quinta do Olival)

Atividade principal
Turismo rural 

Natureza jurídica
Nome individual

Data de constituição 
2004

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
211 694 231

Capital social
N/A

Anos de Atividade
13

Número de Colaboradores
2

Caracterização da entidade
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3.13 Quinta do Olival - Hotel Rural / Apresentação

Apresentação

A Quinta do Olival é um mistério a ser explorado por quem gosta da 
natureza e de turismo rural. Localiza-se em Vilas Boas, a 6 km de Vidago - vila 
termal conhecida pela prática de golfe, e a 12 km de Chaves - cidade rica em 
águas termais quentes. Este espaço acolhedor, cuja arquitetura é típica da 
casa popular transmontana, dispõe de duas casas completamente equipadas 
onde poderá preparar as próprias refeições. Uma das casas possui 5 quartos 
e uma sala de estar ampla com um bar e uma mesa de bilhar. A outra casa 
inclui 3 quartos e uma sala de estar. Os seus clientes podem ainda usufruir da 
piscina exterior (sazonal), ginásio, sauna e jacuzzi. Pela manhã é servido um 
pequeno-almoço totalmente preparado com produtos caseiros, confecionados 
na própria quinta, com produtos cultivados nos seus terrenos. A Quinta do 
Olival é o espaço ideal para descansar e respirar o ar puro de Trás-os-Montes. 
Aqui encontram-se todas as condições para  que possa disfrutar de uns  dias 
serenos em contacto direto com a natureza e com os costumes do campo, longe 
do reboliço das cidades.
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas

A Quinta do Olival é uma organização profissional no seu desempenho, mesmo 
sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
no gráfico seguinte que a estrutura é constituída equitativamente por ambos 
os géneros. Em termos de escolaridade, o ensino secundário e o ensino superior 
são os preeminentes.
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3.13 Quinta do Olival - Hotel Rural / 
 Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, cada colaborador reconhece as suas funções e responsabilidades 
e a polivalência é um traço predominante no seu quotidiano, não sendo, 
portanto, difícil entender a política de substituições. Promove o cumprimento 
das regras de Saúde e Segurança no trabalho, com recurso a empresa externa, 
assim como têm implementado o HACCP na segurança alimentar. A actualização 
de conhecimentos é realizada, sempre que necessário, pela frequência de 
formações externas, em que as temáticas sejam essenciais à melhoria dos 
serviços que prestam.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Quinta do Olival assegura todas as manutenções dos 
seus equipamentos, no momento certo, apesar de não efectuar plano ou registo 
das mesmas. Algumas destas manutenções são asseguradas por empresas 
externas, nomeadamente, para a piscina. 

No que concerne à área de inovação a organização demonstra empenho 
e dedicação e o seu director aposta na produção de uma agricultura auto-
suficiente que fornece os produtos utilizados na confeção de refeições para os 
clientes da Quinta, desde o pão, às compotas, doces e sumos, tudo é obtido do 
cultivo dos seus terrenos.

Apesar de não ter formalizada a sua Missão, Visão e Valores a Quinta do Olival 
investe na sustentabilidade do sistema alimentar e na preservação de valores 
culturais de grande riqueza nutricional e de conservação dos produtos 
alimentares transmontanos, no presente e para o futuro. Tem sempre em mente 
conceber experiências únicas para os seus hóspedes.
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A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de mercado, sociais, 
tecnológicas, económicas, ambientais e políticas. A opinião dos seus clientes é 
considerada pelo diretor que, disponibiliza um inquérito no quarto para que 
os clientes possam exprimir a sua opinião ou efetuar sugestões de melhoria ou 
reclamações.

A Quinta do Olival, é uma organização profissional nas suas práticas e no 
compromisso assumido na potenciação dos recursos disponíveis.

No que concerne ao tema de cooperação na Quinta do Olival, consideram-
se as redes de cooperação altamente informais, isto é, não existem relações 
formalizadas entre os atores intervenientes e, portanto, nenhum resultado 
proveitoso dessas redes de parceria. É um trabalho desenvolvido de modo 
individualizado e bastante fechado em relação ao seu sector.

3.13 Quinta do Olival - Hotel Rural / 
Análise funcional e de práticas quotidianas
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3.13 Quinta do Olival - Hotel Rural / 
 Análise funcional e de práticas quotidianas

Relativamente à internacionalização a Quinta do Olival encontra-se a preparar 
um plano estruturado de internacionalização, onde são considerados todos 
os recursos necessários, para a receção de clientes estrangeiros. Apesar de 
acolher turistas de outros países como França, Alemanha e Espanha, os quais 
representam 30% da facturação anual, a Quinta do Olival está a levar a cabo um 
estudo para a criação de um pacote de ofertas para o estrangeiro, de modo a 
atrair mais turistas de diferentes países. 

Podemos concluir que a Quinta do Olival é uma empresa comprometida com 
a satisfação dos seus clientes, cujo espírito empreendedor do diretor a eleva a 
um patamar de primazia e o seu trabalho sustentável a torna economicamente 
viável e culturalmente diversa.
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3.14 Veiga Alimentar Lda.

Zona Industrial do 
Entroncamento/ Salvador 
4870-118 Ribeira de Pena

Pessoa de Contato
Sr. José Luís Lopes
Gerente

Telm.: 968 817 719

E-mail:  
veiga.alimentar@sapo.pt

Coordenadas GPS
N 41o 31´ 1.02’’ | W 7 o 48´ 36.11’’

N/A

Nome/Designação 
comercial
Veiga Alimentar Lda.

Atividade principal
Produção e Conservação 
de Batata 

Natureza jurídica
Sociedade por quotas

Data de constituição 
1992

Número de matrícula
N/A

Número de contribuinte
502 946 709

Capital social
72.000€

Anos de Atividade
20

Número de Colaboradores
14

Caracterização da entidade
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3.14 Veiga Alimentar Lda.  / Apresentação

Apresentação

Situada em Ribeira de Pena e a produzir há mais de 20 anos, a empresa Veiga 
Alimentar dedica-se à produção e conservação de batata. Previamente cortadas 
em tiras, palitos ou rodelas para serem fritas em óleo de grande qualidade, 
frequentemente testado, são depois embaladas em pacotes e distribuídas para 
consumo.

Diariamente a Veiga Alimentar Lda. produz e embala 4 toneladas de batata cuja 
rastreabilidade de fritura e embalagem está registada no próprio pacote. Este 
método distingue a empresa da sua concorrência, sendo também a única cujo 
número pessoal do gerente é fornecido ao cliente para qualquer informação ou 
esclarecimento. Da indústria de batatas fritas é exclusiva com o selo “Portugal 
sou eu”.

A empresa Veiga Alimentar Lda. exporta para França, Espanha, Inglaterra, Bélgica 
e Holanda.

A inovação da empresa e dos seus produtos é um cuidado constante para Sr. 
José Luís Lopes, gerente, encontrando-se em fase de teste novos produtos.

Seja para acompanhar uma refeição, um lanche ou um petisco, puras, 
acompanhadas de molhos ou cobertas de queijo, saborear as batatas fritas da 
Veiga Alimentar torna-se sempre um prazer difícil de resistir.
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Análise funcional 
e de práticas quotidianas

A Veiga Alimentar Lda., é uma organização bastante profissional no seu 
desempenho, mesmo sem a formalização de práticas funcionais.

No que concerne à caracterização do seu capital humano, podemos verificar 
no gráfico seguinte que a estrutura é constituída maioritariamente pelo género 
feminino, bem como é possível de igual forma perceber que a sua maioria possui 
o ensino secundário ou profissional.
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3.14 Veiga Alimentar Lda.  /  Análise funcional e de práticas quotidianas

A sua estrutura organizacional é entendida sem a formalização do 
organograma, cada colaborador reconhece as suas funções e responsabilidades. 
A política de substituições é decidida em tempo real pela gerência. 

Promove o cumprimento das regras de Saúde e Segurança no trabalho, com 
recurso a empresa externa e promove formação a todos os seus colaboradores, 
para melhoria das suas competências recorrendo a programas externos para o 
efeito.

Relativamente aos equipamentos e infraestrutura necessários para o 
desempenho quotidiano, a Veiga Alimentar Lda., evidenciou possuir uma 
listagem atualizada dos seus equipamentos e infraestruturas, com um plano de 
manutenção devidamente estabelecido e aplicado, dando especial atenção às 
fritadeiras.

No que concerne à área de inovação a organização sabe onde quer estar e o 
seu gerente aposta na criação de novos produtos e na melhoria daqueles que já 
produz, encontrando-se em fase de teste para a produção de batata doce frita e 
cenoura frita aos palitos empacotadas.

Apesar de não ter formalizada a sua Missão, Visão e Valores a Veiga Alimentar 
Lda. empossa o seu espírito inovador e distingue-se como uma empresa que 
presa pela saúde e equilíbrio nutricional fazendo uso apenas de meio sal nas 
suas batatas fritas e apostando na rastreabilidade de cada um dos seus pacotes.
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A organização promove a vigilância da sua envolvente externa, nomeadamente 
dos seus clientes e concorrentes, bem como de tendências de mercado, sociais, 
tecnológicas, económicas, ambientais e políticas. A opinião dos seus clientes é 
considerada pelo gerente que, disponibiliza o seu contacto em todos os pacotes 
para qualquer tipo de comunicação do cliente.

A Veiga Alimentar Lda., é uma organização que apresenta um elevado grau de 
profissionalismo nas suas práticas e no compromisso assumido pela gerência na 
potenciação do seu capital humano e recursos disponíveis.

3.14 Veiga Alimentar Lda.  / Análise funcional e de práticas quotidianas
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No que concerne ao tema de cooperação é de referir que a Veiga Alimentar 
Lda. participa num trabalho em rede formalizado com armazenistas e 
distribuidores para o escoamento dos seus produtos. Todavia, nas restantes 
relações as redes de cooperação são informais, isto é, não existem relações 
formalizadas entre os atores intervenientes. Foi, de igual forma, possível 
constatar que os atores envolvidos são incorporados ao longo da cadeia de 
fornecimento o que transforma a colaboração numa estrutura vertical, dos quais 
se destacam fornecedores e agentes, nomeadamente, chefes de cozinha de 
renome internacional. No que concerne à colaboração mediante a localização 
geográfica a mesma pode ser considerada regional no que concerne à parceria 
com restaurantes do grande porto, embora existam parcerias que podem ser 
consideradas nacionais no que aos fornecedores, agentes e distribuidores diz 
respeito, não estando no entanto formalizadas. É um trabalho desenvolvido de 
modo individualizado e bastante fechado em relação ao mesmo setor.

Relativamente à internacionalização a Veiga Alimentar Lda., encontra-se 
representada em 5 países distintos recorrendo à exportação direta e apoiada 
em agentes e distribuidores. Apesar de não evidenciar um plano estruturado de 
internacionalização, a organização planeou os recursos necessários à exportação 
dos seus produtos e efetuou um estudo informal dos mercados alvo.

A exportação representa à data 20% do volume global de negócios da 
organização (17% venda direta a clientes e 3% venda a armazenistas do país em 
questão).

Podemos concluir que a Veiga Alimentar Lda., é uma empresa cuidada com os 
seus clientes e colaboradores em que o seu gerente sabe conduzir um negócio 
e captar oportunidades que o levam ao sucesso.

3.14 Veiga Alimentar Lda.  /  Análise funcional e de práticas quotidianas
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4. CONCLUSÕES E 
BOAS PRÁTICAS
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4.1 CONCLUSÕES

Da análise efetuada às 14 organizações do Alto Tâmega é possível concluir que a 
região possui organizações e pessoas capazes de elevar o bom nome da região 
no que concerne a práticas cooperativas e inovadoras, bem como à potenciação 
da internacionalização dos produtos e serviços da região. No entanto, existem 
alguns pontos que deixam um alerta claro para as dificuldades com as quais a 
região ainda se pode deparar.

Ao proceder à análise dos pontos caracterizados durante a realização do projeto 
conjunto promovido pela ADRAT e ACISAT, + TURISMO +SABOR – Alto Tâmega 
com Sabor, claramente são evidenciados os seguintes constrangimentos, que 
dividimos por área:

 • Capital Humano - Ao detalhar este ponto específico deparamo-
nos com a realidade da maior parte das organizações possuírem 
um reduzido número de colaboradores, isto é, possuem menos de 
cinco colaboradores. Não é algo que seja prejudicial, muito pelo 
contrário, leva a que as organizações sejam competitivas mas, de 
igual forma, origina que as tarefas e responsabilidades diárias sejam 
“divididas” pelo número de colaboradores existentes, não deixando 
“espaço” para alguns pontos, considerados essenciais, em matéria 
de inovação e cooperação, nomeadamente a sistematização e 
formalização de praticas. A comprovar este facto constata-se o 
reduzido número de organizações certificadas pelos referenciais 
normativos apresentados ou com dados formalizados das suas 
práticas diárias de entre as organizações analisadas.

4. Conclusões e Boas Práticas  / Conclusões
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 • Práticas e metodologias de trabalho – No que concerne a práticas 
e metodologias de trabalho, consideradas essenciais na criação e 
manutenção de redes de cooperação e em matéria de inovação, foi 
possível constatar que a maior parte das organizações desenvolve 
a sua atividade e relações cooperativas com uma base não 
formalizada e sistematizada, o que leva a que a seja dificultada, ou 
mesmo colocada em causa a monitorização de resultados e por 
conseguinte as respetivas ações a desenvolver. Esta informalidade 
leva de igual forma a que não sejam estabelecidos objetivos claros 
e mensuráveis, com ações concretas e detalhadas que funcionem 
como orientadores das atividades a implementar.

 • Infraestruturas e recursos materiais – Constatou-se que a maior parte 
das organizações identifica como ponto-chave a sua infraestrutura 
e recursos materiais, necessários para garantir a conformidade dos 
produtos e serviços prestados. Foi possível verificar a existência de 
organizações que planeiam de forma sistemática a manutenção 
destas infraestruturas e recursos materiais, no entanto, foi também 
verificado que algumas organizações ainda o fazem informalmente 
e de forma não sistemática, o que, em consonância com o ponto 
anterior gera alguns constrangimentos no que a matéria de 
inovação e cooperação diz respeito.

4. Conclusões e Boas Práticas  / Conclusões
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Inovação

Relativamente à área de inovação foi possível verificar que a maioria das 
empresas, alvo de estudo de caso no presente projeto, não possuem de forma 
estruturada e formal uma estratégia de inovação que se encontre detalhada 
em Objetivos, Metas e Ações e que, de igual forma, analise os vários contextos 
com a frequência devida, nomeadamente a sua envolvente externa, estando 
assim em permanente vigilância da sua concorrência, do seu mercado, atual ou 
alvo e das suas várias interfaces, podendo assim integrar os resultados dessa 
monitorização na definição da sua estratégia avaliando o conjunto de atividades 
que consagram a análise de novas tendências sociais, tecnológicas, económicas, 
ambientais e políticas, bem como a construção de cenários prospetivos que 
prevejam futuras tendências do negócio, recorrendo para o efeito a feiras e 
eventos especializados dos setores em causa. Assim, no contexto interno, a 
informalidade verificada em grande parte das organizações, alvo do estudo de 
caso, impede uma análise detalhada do processo inovativo, nomeadamente de 
situações que correram menos bem e a salvaguarda essa informação como lição 
aprendida, de forma a incorporar em inovações futuras. À imagem do ponto 
anterior não foi notada, de forma sistemática e como prática diária, a promoção 
do espírito inovador nos colaboradores promovendo a submissão de ideias 
e a participação em projetos inovativos, sendo de realçar que as melhorias 
propostas são alvo de uma clara tentativa de incorporação por parte dos vários 
empresários com o intuído de melhorar os processos produtivos, de prestação 
do serviço e as práticas diárias.

Foi possível verificar que maior parte das empresas analisadas não gere a 
sua inovação com recurso à gestão por projetos para a concretização de 
novos serviços ou de novos produtos, projetos estes suportados em equipas 
multidisciplinares, com orçamento claramente definido e com inclusão sempre 
que necessário de entidades externas tais como Universidades, parceiros, 
associações regionais, ou outras que possuam o conhecimento científico ou que 
apoiem as várias organizações na obtenção dos recursos materiais necessários 
para a alavancagem do processo inovativo.

4. Conclusões e Boas Práticas  / Conclusões
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No que respeita a inovação de marketing, embora se tenha verificado presença 
“online” para a maior parte das organizações e pequenas brochuras e panfletos 
promocionais, verificou-se, à exceção de casos pontuais, uma aproximação 
ao mercado muito centrada nos canais tradicionais sem apresentar grandes 
inovações. 

Não se verificou também uma estratégia clara de Marketing na maior parte das 
organizações alvo do estudo de caso.

Assim, não obstante terem sido verificadas preocupações relativas à introdução 
de práticas inovativas no respeitante ao funcionamento organizacional, 
processo, produto, tecnológicas e de marketing, existe ainda um trabalho 
e reflexão profunda a efetuar de forma a sistematizar e promover de forma 
continuada a inovação no tecido empresarial do Alto Tâmega, nomeadamente 
nos setores do Turismo e Agroalimentar.

Cooperação e Redes de Cooperação

Em relação a matéria de cooperação e redes de cooperação foi possível 
verificar que, na maior parte dos estudos de caso realizados, as organizações 
caracterizam-se por possuir redes altamente informais, isto é, não existindo 
acordos formalizados entre os atores intervenientes. Foi, de igual forma, 
possível constatar que os atores envolvidos são, na maior parte dos casos 
incorporados ao longo da cadeia de fornecimento o que transforma a 
colaboração numa estrutura vertical. No que respeita à colaboração mediante 
a localização geográfica a mesma pode ser considerada maioritariamente 
regional embora existam parcerias que podem ser consideradas nacionais no 
que aos fornecedores, agentes e distribuidores diz respeito, não estando no 

4. Conclusões e Boas Práticas  / Conclusões
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Internacionalização

Relativamente à área de exportação, foi possível verificar que a maioria das 
organizações usufrui no seu volume global de negócios de uma percentagem 
proporcionada por clientes, particulares ou institucionais, estrangeiros, tendo 
sido verificado que a percentagem acima focada atinge, em alguns casos o valor 
de 50% do volume de negócios da organização.

No entanto foi também verificado que as formas de exportação são na maioria 
ocasionais, através de clientes diretos, sendo também verificados casos em 
que acontece com recurso a agentes e pontualmente com recurso a uma filial 
comercial.

entanto, a maior parte destas, formalizadas. Esta informalidade a vários níveis 
catapulta as organizações para um confronto diário com constrangimentos 
de várias índoles, nomeadamente no que ao estabelecimento de resultados 
claros e objetivos diz respeito e que são um instrumento fundamental de 
monitorização das parcerias estabelecidas. De igual forma, foi possível constatar 
alguma “desconfiança”, relativa à operacionalização da cooperação e redes 
de cooperação, na maioria dos empresários cujas organizações foram alvo de 
estudo de caso. Esta “desconfiança” deve ser analisada aprofundadamente, 
sendo que a sua génesis pode residir na ausência de entidades aglutinadoras e/
ou gestoras, que procedam à gestão integrada, em termos de disponibilidade, 
dos vários serviços e produtos disponibilizados na região e assim promover 
sinergias e criar ligações entre os vários agentes regionais. 

Foi, também, notório a inexistência de uma marca “umbrela” da região, marca 
esta que serviria de elemento estruturante da rede a criar e sobre a qual os 
vários agentes assumiriam a sua posição na cadeia de fornecimento de produtos 
e serviços integrados e complementares e potenciaria o estabelecimento de 
parcerias estruturadas aos vários agentes do Alto Tâmega.

4. Conclusões e Boas Práticas  / Conclusões
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Similarmente aos temas anteriores em análise, foi verificado que a sistematização 
do processo de internacionalização é na maior parte dos casos abordado 
informalmente e de forma casuística pela maioria das organizações, o que 
gera uma impossibilidade de análise e tendências na globalidade do tecido 
empresarial do Alto Tâmega nos setores do Turismo e Agroalimentar.

A maior parte das organizações não apresentou um estudo formal dos mercados 
alvo da sua internacionalização, sendo, no entanto, verificados estudos de 
mercado e potencial de exportação em algumas organizações, bem executados 
e devidamente esclarecedores que potenciam o desenvolvimento da própria 
empresa neste âmbito.

Da análise dos pontos anteriores verificou-se a necessidade de criação de uma 
marca de referência na região do Alto Tâmega, uma marca que sirva de âncora e 
crie um conceito sob o qual todas as organizações se possam desenvolver, não 
só na área em análise neste ponto, a internacionalização, mas também nas áreas 
de inovação e cooperação como já foi anteriormente referido.
Foi possível constatar que a região possui uma grande disparidade de tipologias 
organizacionais, bem como produtos e serviços, devendo isto ser aproveitado, 
pois permite abordar vários segmentos de mercado e cria na região uma oferta 
diferenciada e dirigida a diferentes públicos-alvo.

O Alto Tâmega pode e deve aproveitar a proximidade à cosmopolita e em moda 
turística cidade do Porto, para a qual se encontra previsto um crescimento, 
principalmente ao nível do turismo, nos próximos anos.
Não se pode deixar de referir a região que neste momento funciona como 
região concorrente, o Douro, sendo por isso fundamental, como foi já acima 
referido, a criação de uma marca forte e de referência que sustente o futuro 
posicionamento do Alto Tâmega no panorama nacional e internacional como 
um local de referência com produtos e serviços diferentes e inovadores.
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4.2 BOAS PRÁTICAS NO ALTO TÂMEGA

Com base nos pontos caracterizados durante a realização do projeto conjunto 
promovido pela ADRAT e ACISAT, + TURISMO +SABOR – Alto Tâmega com 
Sabor e na síntese de análise independente realizada com cada organização 
e globalmente por análise transversal a todas as empresas alvo é possível 
identificar um conjunto de ações que podem ser consideradas boas práticas, no 
que às matérias de inovação, cooperação e internacionalização dizem respeito.

A apresentação das ações será estruturada em duas vertentes, a vertente 
organizacional de cada empresa com ações a incorporar no dia-a-dia 
das organizações e ações de caráter regional a serem desenvolvidas por 
instituições dinamizadoras da região de forma a dar suporte às organizações 
no desenvolvimento das áreas de inovação, cooperação e internacionalização.

No que concerne a ações de carater regional salientamos como ações 
fundamentais:

 • Criação de uma marca identificadora e aglutinadora da região do 
Alto Tâmega.

 • Desenvolvimento de um núcleo de serviços especializados de 
apoio às organizações, que permita colmatar o reduzido número 
de colaboradores por empresa e assim assegurar que todas as 
empresas tem acesso a técnicos que asseguram tarefas de suporte 
ao desenvolvimento do negócio.

 • Desenvolvimento de um referencial normativo específico para a 
certificação da região, que permita aferir o nível específico de cada 
empresa e por conseguinte a categorização das mesmas por níveis 
de serviço e produto. 
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 • Criação de uma plataforma de divulgação de serviços e produtos 
disponíveis e informação relativa à região do Alto Tâmega.

 • Desenvolvimento de metodologias que aglutinem informação para 
as várias organizações no que concerne a matéria de cooperação, 
inovação e internacionalização com apresentação de entidades 
detentoras do conhecimento, mecanismos de acesso a recursos e 
eventos temáticos dos setores em questão.

 • Promoção do desenvolvimento das competências das organizações 
em matéria de formação específica.

 • Divulgação e promoção do trabalho desenvolvido pelos vários 
organismos e instituições regionais, que existe e é real, por canais 
que cheguem de forma clara ao tecido empresarial da região 
e desmistifique a imagem existente, junto dos empresários, de 
afastamento por parte destas instituições, notada durante a 
realização dos inquéritos.

No que concerne a ações a adotar pelas várias organizações salientamos como 
ações fundamentais:

 • As organizações devem criar condições internas para estimular a 
inovação e a cooperação, tais como definir estratégias, sistematizar 
práticas e promover o seu capital humano e as relações de parceria 
com outras empresas e organizações da região.

 • Mobilizar recursos para a promoção da inovação e do trabalho em 
rede, com um planeamento adequado que permita monitorizar os 
resultados ao longo de todo o processo.
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 • Adotar práticas sistematizadas que possam ser reconhecidas 
por uma entidade externa de forma a promover, não só uma 
homogeneização do tecido empresarial da região, como possibilitar 
o reconhecimento junto dos seus parceiros e clientes.

 • Associar-se às entidades que possibilitam o acesso ao conhecimento, 
tais como universidades, ou outras, desenvolvendo assim as 
próprias organizações em matéria de inovação, fazendo assim a 
diferença no mercado.

 • Participar em feiras e eventos temáticos dos setores em questão, de 
forma a analisar as últimas tendências dos produtos e serviços dos 
setores do Turismo e Agroalimentar.

 • Participar ativamente nos desenvolvimentos das referências de 
nível de serviços e produtos da região.

 • Participar ativamente no desenvolvimento da marca da região do 
Alto Tâmega.

Finalizando é importante reter que quando abordamos temas como a inovação 
e o trabalho em redes de cooperação, as organizações não podem esquecer que 
são processos morosos, muitas vezes construidos sobre uma aprendizagem por 
tentativa erro, quer do colaborador, quer dos parceiros, que requer uma mente 
aberta por parte dos empresarios, cujos objetivos devem ultrapassar o efeito a 
curto prazo e o lucro imediato. 

Acreditamos que o Alto Tâmega possui todas as condições para se transformar 
numa marca de referência no panorama nacional, não só pelos seus produtos e 
serviços, mas também pela sua geografia muito própria e acima de tudo, pelas 
suas pessoas, essas sim fazem a diferença!
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