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RESUMO 

 
O respeito pelo ambiente, conservação da natureza e biodiversidade são condições 

base para a sustentabilidade dos serviços Parques Com Vida e constituem a sua marca 

distintiva, comparativamente a outros destinos turísticos. 

Com o presente trabalho pretende-se, por um lado narrar as boas práticas do passado, 

ao longo das três acções co-financiadas pela iniciativa comunitária EQUAL. 

Explanando o nascimento da marca, as suas especificidades, o território de abrangência, 

a entidade gestora e as actividades concretizadas, apresentando os objectivos e as metas 

alcançadas a cada momento. 

Por outro lado, e dadas as dificuldades que se fazem sentir, a todos os níveis, pretende-

se explorar o futuro da marca Parques Com Vida. Apresentam-se casos de estudo, 

identificando os pontos fortes e fracos e as ameaças e oportunidades (SWOT - 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), bem como a análise que estuda os 

factores políticos, económicos, sócio - culturais e tecnológicos da marca (análise PEST), 

fazendo benchmarking em marcas de qualidade e sustentabilidade associadas a Áreas 

Protegidas, propondo estratégias e linhas de acção a seguir pela entidade gestora da 

marca – Associação Parques Com Vida. 
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ABSTRACT 

 

The Respect for the environment, nature conservation and biodiversity are the basic 

conditions for sustainability of the Parks With Life and constitute its distinguishing 

mark, compared to other tourist destinations.  

This work is intended, first tell the good practices of the past, along the three co-

financed by the Community Initiative EQUAL. Explaining the birth of the brand, their 

specificities, the territory covered, the managing and the activities implemented by 

presenting the objectives and goals achieved every time.  

Moreover, given the difficulties that are felt at all levels, aims to explore the future of 

the brand Parks With Life. We present case studies, identifying the strengths and 

weaknesses and opportunities and threats (SWOT - Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) and the analysis that studies the political, economic, socio - 

cultural and technological mark ( PEST analysis), making benchmarking brands of 

quality and sustainability associated with Protected Areas, proposing strategies and 

action to be followed by managing the brand - Parks Association With Life.  
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Sustainable development, Sustainable tourism, Collective mark, Project PCV, Strategy 

PCV, Commitment PCV, Members PCV, General Regulation of the mark, Association 

PCV, Territory brand, Protected Areas, Package PCV, Empowerment, Marketing 

planning,  Local development, Communication plan, Benchmarking, SWOT analysis, 

PEST analysis, Quality brands, Strategic lines, Network of complicity, Training plan, 

Monitoring, Financing sources, Sponsors PCV.  
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INTRODUÇÃO 

 
A actividade turística é responsável (directa ou indirectamente) por aproximadamente 

10% do PIB europeu e por cerca de 20 milhões de postos de trabalho. É também 

considerada um factor de desenvolvimento económico capaz de contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos visitantes e das comunidades que os acolhem (Grupo 

para a Sustentabilidade do Turismo, 2007). 

Em Portugal, os números apontam para um sector relevante e em franco 

desenvolvimento, com impactes positivos ao nível do emprego e do desenvolvimento 

regional, representando 11% do Produto Interno Bruto Nacional (2004), e a tendência 

aponta para um crescimento gradual, acompanhando as perspectivas de crescimento 

económico para o mercado mundial, de acordo com o Plano Estratégico Nacional do 

Turismo (PENT, 2007). Neste Plano salienta-se o surgimento de um produto turístico 

estratégico de elevado potencial – o “Turismo de Natureza”. 

O desafio para Portugal, ao nível das Áreas Classificadas (que representam 21% do 

território nacional), deverá basear-se no desenvolvimento da oferta que respeita o 

ambiente. Para tal, são apontados dois objectivos estratégicos: produtos vendáveis 

turisticamente e preservação das áreas protegidas (PENT, 2007 e GST, 2007). 

A marca Parques Com Vida (PCV) apresenta uma estratégia de actuação inovadora, 

nunca anteriormente levada a cabo em Portugal, abrangendo territórios com estatuto de 

protecção ambiental, mais especificamente os Parques (Naturais e Nacional) 

pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas do Norte (RNAP).  

A intervenção da marca PCV assume-se como um instrumento de agregação, 

organização e promoção destes territórios de elevado potencial turístico, cuja 

visibilidade, já muito acentuada, poderá aumentar de forma sustentada, fruto de um 

esforço que se pretende conjunto de todos os actores locais, tendo em vista a criação e 

sustentação de vantagens competitivas e a concretização de uma forma inovadora de 

desenvolvimento. 
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Com a presente Tese de Mestrado pretende-se: 

 

1-Narrar as boas práticas associadas ao Projecto PCV, fazendo um balanço crítico de 

todo o trabalho desenvolvido, desde a primeira ideia conceptual até à sua total e 

completa implementação; e 

2- Criar as bases para o futuro sugerindo soluções viáveis para que a marca PCV 

cresça e amplie o seu território de abrangência (actualmente composto por 5 distritos e 

13 concelhos), permitindo que os agentes económicos cumpram todos os requisitos - 

territoriais, de qualidade, ambientais e sociais - e se tornem efectivamente numa âncora 

de desenvolvimento turístico local e regional. 

 

O presente trabalho é constituído por duas partes inter-dependentes:  

Parte I - A MARCA “PARQUES COM VIDA”: PASSADO E PRESENTE 

Parte II - A MARCA “PARQUES COM VIDA”: QUE FUTURO? 

 

A Parte I é constituída por quatro capítulos, onde se apresenta uma narrativa das 

práticas desenvolvidas e bem sucedidas ao longo do Projecto PCV, desde a Acção 1 até 

à Acção 3 do Financiamento Comunitário EQUAL. 

No capítulo um, narram-se as três acções financiadas e explicam-se as razões 

associadas e os objectivos alcançados a cada momento. 

No capítulo dois apresenta-se e explica-se o território de abrangência da marca PCV. 

No capítulo três apresenta-se a marca PCV (constituída via Projecto PCV), o seu âmbito 

territorial de actuação, as actividades implementadas, a lógica de intervenção, os 

produtos concebidos, o sistema de monitorização e avaliação e os moldes de 

participação dos vários actores envolvidos ao longo de todo o processo. No capítulo 

quatro faz-se um balanço crítico do Projecto PCV, desde a Acção 1 até à constituição da 

própria entidade gestora da marca, a Associação PCV. 

A Parte II é constituída por sete capítulos, nos quais se analisam questões 

determinantes para a construção do plano de acção para a Associação PCV. 

No capítulo um faz-se uma análise de desenvolvimento sustentável, desde a génese do 

próprio conceito até à análise de turismo sustentável no geral e especificamente em 

espaços protegidos, citando a “Carta Europeia de Turismo Sustentável”. O capítulo um 
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termina com uma abordagem integrada de desenvolvimento social, territorial e sectorial 

sustentável, fazendo o respectivo enquadramento temático da marca PCV. 

No capítulo dois abordam-se as questões relacionadas com o marketing territorial e dá-

se como exemplo a marca PCV, explorando as mais-valias associadas ao conceito. 

No capítulo três apresenta-se e explora-se a análise que estuda os pontos fortes e fracos, 

as ameaças e oportunidades da PCV - análise SWOT (em inglês: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats).  

Apresenta-se, no capítulo quatro, a análise que estuda os factores políticos, económicos, 

socioculturais e tecnológicos da PCV - análise PEST- de uma forma breve mas decisiva. 

No capítulo cinco explora-se o benchmarking relacionado com marcas de qualidade e 

sustentabilidade, associadas a áreas protegidas. Seguidamente, no capítulo seis traçam-

se, discutem-se e apresentam-se as principais linhas de acção que norteiam a proposta 

de estratégia futura para a APCV. Começa-se com o enquadramento estratégico, ao 

nível da procura no mercado PCV e ao nível da oferta. Traçam-se as linhas estratégicas 

a vários níveis, gestão e evolução da marca PCV, apresentando vários cenários 

possíveis e exequíveis. Salientam-se os princípios norteadores das novas adesões à 

marca, discutem-se as mais-valias da rede de cumplicidades, tecem-se considerações 

relativamente ao Package PCV, ao plano formativo, ao plano de comunicação, ao site e 

ao programa de monitorização da marca PCV. 

 O capítulo seis termina com a necessária análise às fontes de financiamento e com os 

Patrocinadores PCV. 

A Tese termina com as recomendações gerais para o futuro da marca PCV e com a 

conclusão final, com uma abordagem direccionada à entidade gestora da marca PCV, 

avaliando, discutindo as suas competências e propondo o caminho PCV com idêntica 

filosofia mas com novos objectivos e novas metas. 
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PARTE I - A MARCA PARQUES COM VIDA: PASSADO E 

PRESENTE 
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  Capítulo I.1. 

Projecto de Criação da Marca Parques Com Vida - O Início 

 

O Projecto PCV iniciou-se em Janeiro de 2005, co-financiado pelo Programa de 

Iniciativa Comunitária (PIC) EQUAL (2.ª Fase), Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social (MTSS) e Fundo Social Europeu (FSE), Prioridade 03 – 

adaptabilidade, Medida 03.02.01, que pretendia fomentar a capacidade de adaptação das 

empresas e trabalhadores às transferências económicas e estruturais, e área de 

Intervenção 03.02.01, que previa a adaptação e reconversão profissional (Projecto 

2004/EQUAL/A2/AD/275 - Parques com Vida). 

O objectivo basilar do Projecto PCV consistiu na promoção e divulgação dos 

territórios dos quatro Parques do Norte pertencentes ao Instituto de Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade (ICNB)3 - o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), o 

Parque Natural do Alvão (PNAl), o Parque Natural de Montesinho (PNM) e o Parque 

Natural do Douro Internacional (PNDI) - através da constituição de uma marca 

colectiva a atribuir à restauração, alojamento, animação turística e/ou ambiental e 

pontos de venda ao público (produtos artesanais e agro-alimentares de qualidade), em 

volta de uma estratégia comum de valorização dos territórios, fomentando pontes 

concretas de cooperação entre estes sectores com vista à valorização e ao escoamento 

dos produtos locais. 

O PCV representou a oportunidade de “sentar à mesma mesa”, em sessões de trabalho, 

envolvendo, comprometendo, auscultando e co-responsabilizando empresários, 

Câmaras Municipais, direcções dos Parques, Regiões de Turismo, Associações de 

Desenvolvimento Local (ADL), artesãos e outros agentes económicos e sociais, 

debatendo estratégias, identificando e descobrindo sinergias e complementaridades na 

optimização turística dos recursos endógenos dos territórios.  

O Projecto contemplou três acções com objectivos e actividades específicas, tendo 

sido submetidas candidaturas independentes a cada uma das acções, ao gabinete de 

gestão EQUAL. No total, as três acções decorreram de Janeiro de 2005 a Dezembro de 

                                                 
3 Dos quatro Parques Naturais que integram a RNAP – Norte, não foi abrangido pelo Projecto PCV o 
Parque Natural do Litoral Norte, uma vez que no período de concepção da candidatura à Acção 1 (Janeiro 
a Junho de 2005), a classificação deste Parque ainda não se encontrava regulamentada, o que só se 
verificou em Julho de 2005, pelo Decreto Regulamentar nº 6/2005 de 21 de Julho. 
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2008 (com curtos períodos de pausas entre cada acção, devido ao tempo da aprovação 

independente de cada uma das candidaturas).  

 
 

1.1. Descrição das Actividades Executadas na Acção 1 do EQUAL 
 

A Acção 1 do EQUAL decorreu entre Janeiro e Junho de 2005. O objectivo 

fundamental da acção consistiu na realização do diagnóstico de necessidades e na 

definição da Parceria de Desenvolvimento (PD) para uma posterior e potencial Acção 2 

necessária à implementação do Projecto PCV. 

Ao longo dos primeiros seis meses foram diversas as entidades e organizações 

envolvidas ou afectadas pelo Projecto PCV e outras com responsabilidades ao nível da 

gestão, execução e avaliação das acções previstas. Assumia responsabilidade a PD, 

constituída por sete entidades (Quadro 1) e 35 agentes de desenvolvimento.  
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Quadro 1. Entidades que constituíram a PD, por natureza 

Entidade Natureza 

Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região 

Norte (IDARN) – Entidade interlocutora 

Associação científica e 

técnica /ONG 

Instituto de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (ICNB)4 

Instituto Público – 

Administração Central 

Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia 

Nordestina (CoraNE)  

Associação de 

desenvolvimento 

Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (ADERE-PG) 

Associação de 

desenvolvimento 

Associação de Desenvolvimento Rural de Basto 

(PROBASTO) 

Associação de 

desenvolvimento 

Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e 

Minho (DRAEDM) 

Autoridade Pública – 

Administração Central  

Douro Superior – Associação de Desenvolvimento 

(DSAD) 

Associação de 

desenvolvimento 

 

 

Os destinatários desta intervenção foram os agentes económicos potenciais aderentes à 

marca, também considerados como grupos-alvo ou beneficiários directos dos efeitos e 

resultados das acções do Projecto e os actores-chave locais e/ou sectoriais, mais 

especificamente, as entidades ou organizações que, não sendo as principais 

intervenientes ou beneficiárias directas, contribuíram com relevância e detinham 

interessemos no acompanhamento e resultados finais do Projecto. 

A actuação conjunta destas entidades teve como base a definição e assunção de um 

conjunto de princípios, ou pressupostos, que orientariam a actuação futura no âmbito do 

Projecto PCV (Equipa de Projecto PCV - Acordo de PD (Acção 1), 2005): 

                                                 
4 Representado pelos Parques: PNPG, PNA, PNM e PNDI. 
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� Os Parques na Região do Norte são uma mais-valia desta Região, onde a 

biodiversidade coabita com um conjunto de sistemas agro-silvo-pastoris de longa 

tradição, que importa manter, como condição essencial à sustentabilidade de todos os 

valores, ambientais, económicos, sociais e culturais, presentes nestes espaços; 

� Os Parques da Região Norte, detêm uma visibilidade turística assinalável, 

decorrente dos seus valores naturais, paisagísticos, históricos e culturais, bem como das 

condições de oferta que já apresentam; 

� Nem sempre esta visibilidade tem sido capitalizada pelos territórios em geral e 

pelos actores locais em particular; 

� Esta capitalização só poderá ser concretizada através da concepção e 

desenvolvimento de estratégias que tenham em conta a diversidade e 

complementaridade entre territórios e, dentro destes, entre actores locais; 

� A constituição de uma Marca Colectiva (MC) para os serviços locais poderá 

assumir-se como instrumento de agregação dos actores locais e das estratégias comuns 

de promoção destes territórios, bem como ser potenciadora do esforço já realizado ao 

nível da certificação de produtos, em particular os agro-alimentares, através das 

denominações: Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica 

Protegida (IGP), Especialidade Tradicional Garantida (ETG), Agricultura Biológica 

(AB), Protecção Integrada (PI); 

� Ao nível da oferta de serviços turísticos e de produtos artesanais, existe, hoje em 

dia, um conjunto de sistemas de qualificação e certificação que importa valorizar, para 

que seja maximizado o desenvolvimento do conceito do MC agregado a estes sistemas 

pré-existentes de certificação; e 

� Esta agregação de actores em volta de estratégias comuns de promoção dos 

territórios, implica desenvolver acções de formação destes mesmos actores, que 

potenciem a sua integração e, consequentemente, o sucesso da própria marca colectiva. 

 

Uma vez solidificadas a equipa e as estratégias de trabalho, iniciou-se o processo de 

envolvimento do Público-Alvo (PA), realizando-se inúmeras reuniões (Figura 1) com 

entidades de relevância nas temáticas territoriais e sectoriais representativas dos 

serviços identificados como potenciais integradores da marca PCV. Com estas reuniões 

pretendeu-se apresentar o Projecto e a ideia associada à constituição de uma MC, 
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nomeadamente os propósitos e princípios associados. Por outro lado, privilegiou-se a 

participação do público-alvo, auscultando as suas pretensões e contributos para a 

optimização do conceito da marca, bem como para proceder ao levantamento das 

necessidades formativas por sector e por território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 Fonte: IDARN (2008) - Relatório final avaliação independente PCV. 

Figura 1. Tipologia de reuniões realizadas na Acção 1 com PA e outros destinatários finais 

 

Dos trabalhos implementados no decurso da Acção 1 do EQUAL, resultou a 

identificação das seguintes necessidades: 

- Organizar a oferta turística dos territórios, procurando ligar os diversos pontos de 

atracção; 

- Capitalizar a imagem e visibilidade turística associada aos Parques; 

- Obter dimensão para conquistar mercados internacionais mais compensadores, mas 

também mais exigentes, do ponto de vista da promoção e da qualidade da oferta; 

 

1 REGIONAL 
(Março de 2005) 

 
4 Parques + Entidades nacionais e regionais 

(Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP), Especialidade Tradicional Garantida 

(ETG), Agricultura Biológica (AB), protecção Integrada (PI) e outras entidades detentoras de marcas colectivas, bem 

como as estruturas regionais representativas dos restantes agentes/actores regionais/ institucionais) 

 

1 TERRITORIAL 
PNPG 

1 TERRITORIAL 
PNAL 

1 TERRITORIAL 
PNM 

1 TERRITORIAL 
PNDI 

(Abril de 2005) 

Equipa Projecto + Organizações que representam os agentes específicos a estes territórios e aos seus serviços, bem como 

entidades públicas e privadas que se entenderam relevantes para o Projecto, nomeadamente: associações de produtores e 

trabalhadores, Regiões de Turismo, Câmaras Municipais, entre outras. 

5 CONCELHIAS 
PNPG 

2 CONCELHIAS PNAl 2 CONCELHIAS PNM 4 CONCELHIAS PNDI 

(Maio e Junho de 2005) 
 

Equipa Projecto + Representantes das respectivas autarquias, associações de desenvolvimento local, associações 

industriais e comerciais, associações de agricultores e de artesãos e outras, outras entidades detentoras de marcas 

colectivas e, em particular, com os agentes e actores que naquele concelho desenvolvem actividades passíveis de integrar o 

Projecto. 
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- Garantir ao visitante e turista o acesso a serviços diversificados cumpridores de 

requisitos qualitativos, ambientais e socialmente responsáveis conotados com os 

territórios; 

- Fomentar a legalização e adesão aos sistemas de certificação existentes, bem como 

adequar os produtos às tendências de mercado e oportunidades emergentes; 

- Incutir e fomentar nos actores locais e consumidores, comportamentos 

ambientalmente responsáveis, preservando a sustentabilidade associada aos sistemas 

agrários tradicionais; 

- Concretizar cumplicidades entre os actores locais, com vista à concepção da oferta 

integrada de serviços; 

- Capacitar os actores locais e consumidores para comportamentos ambientalmente 

responsáveis através da assunção dos objectivos das áreas protegidas; 

- Capacitar os aderentes para o cumprimento do quadro normativo da marca (eixos 

Social, Ambiental, Territorial e de Qualidade); 

- Capacitar os aderentes para a incorporação das novas tecnologias da informação e 

comunicação (NTIC); 

- Capacitar os aderentes para discutir e definir estratégias (gestão, promoção e 

consolidação) para o desenvolvimento da marca;  

- Capacitar os aderentes para a participação em eventos já existentes e organizar novos 

eventos turísticos promocionais; e 

- Capacitar os aderentes para organizar em rede os serviços existentes. 

 

Uma vez realizados os primeiros trabalhos, para a prossecução da ideia conceptual 

Parques Com Vida e tendo um diagnóstico de necessidades definido, apresentou-se ao 

Gabinete de Gestão EQUAL o pedido de financiamento do Projecto PCV à Acção 2, 

que depois de aprovado, deu início à etapa crucial de implementação de um quadro de 

actividades nacionais e transnacionais.
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1.2. Descrição dos Objectivos e das Actividades Executadas Durante a Acção 

2 do EQUAL 

 

A Acção 2 do EQUAL iniciou-se em Setembro de 2005 e teve o seu término no final 

de Novembro de 2007. A estratégia PCV passou pela valorização dos serviços e pelo 

estímulo à realização de pontes concretas de cooperação entre os sectores, com vista à 

capitalização, valorização e ao escoamento de produtos de qualidade.  

Com o final da Acção 1, já caracterizada, definiu-se o objectivo geral do Projecto 

PCV: 

 

Promoção dos quatro territórios PCV, através da constituição de uma MC que 

congregasse os diversos actores locais em volta de uma estratégia comum de 

valorização dos serviços de restauração, alojamento, animação turística e/ou ambiental e 

pontos de venda de produtos artesanais e/ou agro-alimentares de qualidade. 

 

1.2.1. Parceria de Desenvolvimento 
 
A implementação Projecto PCV esteve a cargo de uma PD, composta por entidades de 

natureza diversa, de acordo com o já referido no ponto anterior (Quadro 1), facto que se 

traduziu num perfil de competências também ele abrangente. 

A Figura 2 apresenta esquematicamente a organização da equipa de Projecto, ou seja, 

de todos os elementos que, pertencendo às entidades da PD, se encontravam afectos ao 

Projecto PCV, a tempo inteiro ou parcial. A equipa de Projecto estruturou-se em três 

grandes grupos: 

Comissão Técnica – onde tiveram assento os cargos superiores, de direcção executiva 

de cada entidade da PD. Coube à Comissão Técnica decidir sobre as questões 

estratégicas do Projecto.  

Equipa Técnica – Constituída por um coordenador e técnicos afectos às quatro equipas 

técnicas locais (ETL). Estas equipas representaram o braço executivo do Projecto nos 

respectivos territórios, onde um técnico afecto a 100% se afirmou como figura central 

de mobilização dos territórios, sendo apoiado por técnicos afectos numa percentagem 

variável (interlocutores técnicos) e pertencentes à citada PD. 



31 
 

Fórum Territorial – um fórum em cada território (quatro), assegurou a participação dos 

PA no Projecto. Cada fórum foi constituído por representantes dos quatro sectores 

(alojamento, restauração, animação turística e /ou ambiental e pontos de venda ao 

público), dos concelhos abrangidos pelos respectivos Parques. 

 

  

 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final avaliação independente PCV. 

Figura 2. Organização da Equipa do Projecto PCV 

 

1.2.2. Os Destinatários Finais do Projecto Parques Com Vida 
 
De acordo com o pedido de financiamento à Acção 2 do EQUAL, definiram-se três 

“categorias” de destinatários finais, com necessidades específicas diagnosticadas no 

decurso da Acção 1 (Quadro 2).  

Os objectivos específicos do Projecto centraram-se em acções que tencionavam a 

promoção e a visibilidade dos agentes económicos dos sectores do alojamento, da 

restauração, dos pontos de venda ao público e da animação turística e/ou ambiental, 

através de uma MC capaz de reconhecer os seus aderentes como cumpridores de um 

quadro normativo específico. Por outro lado, também a criação de uma entidade com 

competências ao nível da gestão da MC e da promoção do trabalho em rede dos seus 

associados, orientaram o desenvolvimento do Projecto ao longo Acção 2. Nesta acção 
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os agentes económicos (empresários) foram vulgarmente designados como “potenciais 

aderentes à marca PCV” (PA do Projecto PCV). 

 

Quadro 2. Destinatários finais do Projecto e respectivas necessidades específicas 

Destinatários Finais Necessidades Específicas 

Associações de produtores e 

produtores individuais locais 

(produtos certificados ou com 

reconhecimento específico) 

• Mecanismos de discriminação positiva 

que potenciem o escoamento dos 

produtos locais;  

• Integração de NTIC; 

• Estratégias promocionais conjuntas; e 

• Envolvimento na animação do 

território. 

Agentes económicos (alojamento, 

restauração, pontos de venda e 

animação turística e/ou ambiental) e 

suas associações representativas 

• Implementação de complementaridades 

locais; 

• Sistema que garanta ao visitante acesso 

a serviços cumpridores de requisitos 

(qualitativos, ambientais e sociais) 

responsáveis; e 

• Novas tecnologias e instrumentos de 

referenciação geográfica. 

Artesãos e suas associações 

representativas. 

• Mecanismos de discriminação positiva 

que possibilitem o escoamento das 

produções locais; 

• Envolvimento na animação do 

território; e 

• Ligação a outros sectores de actividade 

(alojamento, restauração e animação 

turística). 

Fonte: IDARN (2008 - Relatório de balanço de competências PCV. 
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1.2.3. As Actividades Executadas  

 

Face às necessidades diagnosticadas no decorrer da Acção 1, o Projecto propôs-se 

realizar um conjunto de oito actividades com potenciais impactes futuros ao nível da 

“inversão” do cenário delineado. Segue-se a apresentação das actividades e identificam-

se os objectivos concretos que se pretendiam concretizados com cada actividade.  

 

Actividade 1. Criação de uma MC de associação que integrasse os serviços da 

restauração, alojamento, animação turística e/ou ambiental e pontos de venda ao público 

(produtos agro-alimentares e artesanato) para a totalidade dos concelhos dos quatro 

Parques do Norte, abrangidos pelo PCV. 

 

Objectivos específicos: 

a) Realizar cadernos normativos para os serviços que integrem a marca PCV (como se 

pode analisar nos Anexos A.1. e A.2.); 

b) Definir o modelo de gestão da marca; 

c) Fomentar a legalização e adesão aos sistemas de certificação existentes, bem como 

adequar os produtos às tendências de mercado e oportunidades emergentes; 

d) Incutir e fomentar nos actores locais e consumidores finais, comportamentos 

ambientalmente responsáveis, preservando a sustentabilidade associada aos sistemas 

agrários tradicionais; 

e) Concretizar cumplicidades entre os actores locais com vista à concepção da oferta 

integrada de serviços; e 

f) Capacitar os actores locais e consumidores finais para: 

       - Comportamentos ambientalmente responsáveis; e 

  - Assunção dos objectivos das áreas protegidas. 

 

Actividade 2. Fórum PCV: envolvimento dos empresários ou seus representantes dos 

quatro territórios (13 concelhos), no sentido de debaterem com a equipa de Projecto as 

problemáticas relacionadas com a marca: 

- Quadro normativo do “Compromisso Parques Com Vida”; 



34 
 

- Laboratório formativo/ validação do plano de promoção; 

- Estratégia de gestão da marca; 

- Desenvolvimento do Projecto; e 

- Identificação dos empresários para eventos. 

 

Objectivos específicos: 

a) Fomentar a articulação de interesses entre sectores; 

b) Validar o plano de formação, o compromisso PCV e o plano de acção; 

c) Sensibilizar para a importância da marca e para o cumprimento dos seus requisitos; 

d) Aferir e informar relativamente à evolução do Projecto; 

e) Concretizar a adesão dos primeiros aderentes à marca; e 

f) Identificar representantes para os eventos de divulgação e promoção da marca. 

 

Actividade 3. Definição de estratégia promocional para a marca: elaboração de um 

plano de comunicação e marketing onde se identificassem estratégias que 

impulsionassem a visibilidade da marca PCV.  

 

Objectivos específicos: 

a) Definir plano de comunicação e marketing promocional para a marca, para 2, 4 e 6 

anos; e 

b) Identificar e organizar eventos turísticos promocionais. 

 

Actividade 4. Organização de rotas temáticas: concepção de um “produto” turístico 

qualificado que integrasse os principais pontos de interesse, orientando o visitante e/ou 

turista na exploração do território, com especial enfoque na rede de aderentes à marca. 

Pretendia-se deste modo potenciar a identificação dos aderentes com a marca e o 

conceito que lhe está subjacente, facultando ao visitante o contacto e usufruto da maior 

diversidade de serviços, possível nestes territórios. 

 

Objectivos específicos: 

a) Organizar em rede os aderentes à marca; 

b) Proporcionar aos turistas e visitantes o contacto com a oferta diversificada de bens e 

serviços dos territórios; e 

c) Concretizar as cumplicidades entre actores locais aderentes. 
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Actividade 5. Concepção de software de apoio ao público-alvo: concepção de uma 

web-page para a promoção da marca PCV e dos valores que lhe estão associados (rede 

de aderentes, promoção conjunta dos territórios, entre outros), bem como para o 

estabelecimento de uma plataforma de interacção com os visitantes e/ou turistas 

(download de rotas, pontos georreferenciados, por exemplo). O site funcionaria como 

meio de divulgação e apoio ao Projecto e deveria ser gerido futuramente pela entidade 

gestora da marca. Pretendia-se ainda geo-referenciar os aderentes, dispondo esta 

informação num software especialmente concebido para PDA (Personal Digital 

Assistant). 

 

Objectivos específicos: 

a) Conceber o site e PDA para a marca; 

b) Definir os princípios de gestão; 

c) Facultar a adopção pelos aderentes; e 

d) Criar uma plataforma de promoção da marca. 

 

Actividade 6. Criação do observatório da marca: definição de princípios 

metodológicos para a operacionalização de um observatório. Assumindo-se como uma 

estrutura integrada de apoio à gestão da marca, o observatório deveria contribuir para 

aferir no tempo o impacto das actividades turísticas nos territórios, as necessidades 

formativas dos actores locais e dos aderentes, os perfis profissionais emergentes, entre 

outros.  

 

Objectivos específicos: 

a) Conceber a metodologia para a operacionalização de um observatório; e 

b) Definir o modelo de implementação do observatório. 

 

Actividade 7. Laboratório de formação PCV: identificação e desenvolvimento de 

áreas formativas que permitissem aos actores, que viessem a integrar a marca, o 

cumprimento com o quadro normativo a estabelecer. 

Esta actividade representou a oportunidade dos PA (formandos) adquirirem 

consciência do seu papel enquanto actores sociais e económicos no território em que 

actuam e, especificamente, no contexto da marca PCV, desenvolvendo para tal uma 
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consciência crítica e autonomia pessoal, (re) assumindo a capacidade de problematizar e 

desenvolver sentido crítico face às temáticas abordadas em contexto formativo. 

Em Anexo (A.3.) salienta-se o itinerário pedagógico da acção de formação “A 

identidade da marca PCV”, onde consta o programa de cada um dos 4 módulos do 

curso. 

 

Objectivos específicos: 

Capacitar os aderentes para: 

a) Cumprimento do compromisso PCV; e 

b) Incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação, com especial 

realce para o software específico da marca; 

Actividade 8. Actividades Transnacionais: realização de oito actividades 

transnacionais com parceiros Polacos e Italianos: “EQUAL Mountain Opportunities”     

(Projecto “Valorizzazione delle risorse endogene della aree montane della Campania” – 

Itália e Projecto “Sudety – Szansa dla mlodych” - Polónia ): comité de coordenação, 

Web-site, comité para a promoção de áreas de montanha, pacote formativo, viagens de 

estudo, workshops transnacionais, seminários finais e avaliação. 

 

O desenvolvimento das actividades 1, 2, 4 e 7 ocorreu durante todo o período da 

Acção 2, uma vez que a elas estava subjacente o princípio central do Projecto: 

congregar um conjunto de actores locais em torno de uma estratégia comum de 

organização da oferta em territórios abrangidos por Áreas Protegidas. Por sua vez, o 

“arranque” das actividades 3, 5 e 6 correspondeu, respectivamente, a Janeiro de 2006, 

Outubro de 2005 e Julho de 2007. 

 

Os produtos finais do Projecto PCV, que traduzem o trabalho desenvolvido ao longo 

da Acção 2 do EQUAL, reformularam-se e agruparam-se então numa família de 

produtos designada Package PCV para agentes e disseminação. Este assume-se, por um 

lado, como um instrumento de apoio à disseminação da estratégia PCV a novos 



37 
 

territórios (beneficiários intermédios) interessados na sua adopção e, por outro, como 

um suporte de apoio aos destinatários finais deste Projecto.  

Apresenta-se, de seguida, a síntese dos procedimentos estratégicos face ao diagnóstico 

de partida (Quadro 3). 

No Quadro 4 apresenta-se uma matriz que sintetiza o enquadramento lógico do 

Projecto PCV – problema, oportunidade, objectivo geral, estratégia, actividades, 

resultados e pressupostos. 
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Quadro 3. Procedimentos Estratégicos (PE) face ao diagnóstico de partida 

PE1. Construção de quadros normativos para as tipologias dos quatro serviços a integrar a 

marca; 

PE2. Constituição de entidade jurídica para gestão da marca, assegurando a representatividade 

dos promotores do Projecto, aderentes e outras entidades com responsabilidades 

transversais no desenvolvimento dos territórios; 

PE3. Concretização, durante o período de vida do Projecto, de adesão de pelo menos 50 

empresários (visibilidade da marca); 

PE4. Participação dos empresários e outros actores locais em espaços de discussão e reflexão 

de estratégias a adoptar para a marca; 

PE5. Constituição de uma rede de empresários e outras entidades envolvidas no 

desenvolvimento local, procurando explorar complementaridades e valorizar a oferta 

turística dos territórios (rota da marca PCV); 

PE6. Definição de um plano de marketing promocional para a marca, visando a sua 

credibilidade e visibilidade aos níveis, interno (aderentes) e externos (mercados a atingir); 

PE7. Identificação dos aderentes com a marca e com o projecto, que poderá ser facilitada pela 

participação em eventos turísticos onde a marca se faça representar, tendo em vista a sua 

promoção aos turistas e visitantes bem como aos potenciais aderentes; 

PE8. Potenciação da participação dos aderentes (PA) pela atribuição de níveis de autonomia e 

capacidade de decisão reais, por exemplo: gestão de bolsas de formação por território; 

PE9. Integração de NTIC, que poderão assumir-se como um bom estímulo ao envolvimento 

dos PA; e 

PE10. Participação nas actividades transnacionais, nomeadamente através do conhecimento de 

outras realidades e de formação conjunta, que poderá funcionar como elemento catalisador 

às mudanças de atitude pretendidas. 

Fonte: Adaptado de Equipa de Projecto PCV (2005) - Diagnóstico de Necessidades.  
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Quadro 4. Matriz de enquadramento lógico do Projecto 

 

Fonte: IDARN (2008) -Relatório final avaliação independente PCV.  

Problema Oportunidade Objectivo Geral Estratégia Actividades Resultados Pressupostos 

Oferta turística 

desintegrada, 

desqualificada e 

desorganizada. 

Constituição de 

estrutura específica para 

a integração da oferta 

turística. 

Alheamento dos 

actores locais 

relativamente aos 

propósitos das AP 

(Parques). 

Exploração do capital 

turístico associado às 

AP (Parques). 

Constituição de rede 

envolvendo os actores 

institucionais e 

económicos com interesse 

na oferta turística. 

Criação de uma marca 

colectiva turística, assente 

em preocupações 

territoriais, qualitativas, 

ambientais e sociais. 

Definição do quadro 

normativo da marca; 

 

Desenho da solução 

estatutária e de gestão 

para a entidade gestora 

da marca; 

 

Realização de estudo 

de marketing 

promocional para a 

marca; e 

 

Criação de suporte 

informático. 

Cumplicidades locais 

inter/ intra actores 

institucionais e 

económicos; 

 

Organização da oferta 

turística; e 

 

Ganhos económicos 

para o território 

Actores Locais 

estão interessados 

na estratégia. 
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1.3. Descrição das Actividades Executadas na Acção 3 do EQUAL 
 

As entidades parceiras da Acção 3 do EQUAL foram as seguintes: 

 

• Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte - IDARN (entidade 

interlocutora); 

• Associação Parques Com Vida; e 

• Instituto para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

 

A estratégia de disseminação assentou fundamentalmente no Package para Agentes de 

Disseminação PCV”, constituído por três kits: Técnico, Pré-adesão e Pós-adesão.  

Os Kits referidos, elaborados na Acção 2, foram alvo de melhorias e/ou de alterações 

mais ou menos profundas, assim como de actualizações. Deste modo conseguiu-se uma 

melhor adaptação e transferibilidade aos novos PA, bem como a outros 

enquadramentos: territorial e sectorial, uma vez que o trabalho de disseminação se 

desenvolveu em novos territórios, a que se associaram as respectivas especificidades.  

Para além das melhorias ao nível dos conteúdos, verificaram-se igualmente melhorias 

na encadernação, nomeadamente na imagem e na sua organização e coerência interna, 

de forma a facilitar ao utilizador um melhor acesso aos conteúdos. No essencial estas 

melhorias consistiram na normalização e colocação de separadores (permitindo uma 

fácil e pouco dispendiosa actualização, sempre que necessário), formatação dos textos e 

imagens de forma a torná-los mais atractivos, simplificação de alguma informação 

menos relevante e utilização de papel amigo do ambiente. 

Houve ainda lugar à elaboração de novos produtos que enquadraram o kit técnico, por 

se ter percebido a necessidade premente de utilização presente e futura. 

Fruto da redução significativa no orçamento, praticado pelo Gabinete de Gestão 

EQUAL aquando da aprovação da candidatura, a disseminação do Projecto PCV, Acção 

3, ocorreu somente em dois novos territórios do Instituto de Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade (ICNB) - Departamento Geral de Áreas Classificadas do Centro e 

Alto Alentejo (DGAC|CAA), Território do Parque Natural da Serra da Estrela e 

Território do Parque Natural da Serra de S. Mamede. 

Os trabalhos de disseminação decorreram de Abril a Dezembro de 2008, envolvendo 

melhorias, alterações e actualizações dos kits PCV e elaboração de novos documentos, 
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sessões de trabalho nos novos territórios, participação numa feira de promoção e 

divulgação turística e realização de dois workshops com agentes económicos dos novos 

territórios. 

 

1.3.1. Os Objectivos Alcançados 
 
Com a Acção 3 do EQUAL pretendia-se, fundamentalmente: 

 

• Disseminar a marca PCV no espaço nacional, no sentido de poder vir a 

constituir uma rede que explora e concretiza as complementaridades entre 

serviços prestados, por forma à sua optimização enquanto recurso turístico e 

integrador de requisitos qualitativos, ambientais e socialmente responsáveis; e 

 

• Disseminar um conjunto de metodologias e acções a desenvolver em territórios 

abrangidos pela Rede Nacional de Áreas Protegidas de Portugal, tendo por 

objectivo a apropriação por parte dos diversos agentes institucionais e 

económicos dos valores territoriais, qualitativos, ambientais e sociais que 

incorpora a marca PCV.  

 

Foram beneficiários da disseminação PCV: 

 

• Associações de Desenvolvimento Local (ADL), uma vez que estas entidades são 

as que melhor conhecem o território alvo de intervenção, no caso - Associação 

de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela (ADRUSE) e a Associação para a 

Valorização do Ambiente, Cultura, Património e Lazer (OCRE). São entidades 

apropriadoras na medida em que, sendo elas próprias promotoras de projectos de 

desenvolvimento rural, poderão, enquanto tal, vir a explorar o Package PCV, 

bem como os princípios metodológicos que lhes são associados. 

• A ADRUSE abrange os concelhos de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, 

Gouveia, Manteigas e Seia. 

• A OCRE abrange os concelhos de Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, 

Arronches, Crato e Niza. 
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• Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) - 

DGAC|CAA, Território do Parque Natural da Serra da Estrela e Território do 

Parque Natural da Serra de S. Mamede. 

• A DGAC|CAA abrange a área de intervenção de cinco Áreas Protegidas 

(Paisagem Protegida da Serra do Açor; Parque Natural da Serra da Estrela, 

Reserva Natural da Serra da Malcata; Parque Natural do Tejo Internacional, 

Parque Natural da Serra de S. Mamede); sete Zonas de Protecção Especial 

(Directiva Aves); e onze Sítios de Importância Comunitária (Directiva Habitats); 

Os concelhos abrangidos pelo Parque Natural de S. Mamede são: Arronches, 

Castelo de Vide, Marvão, Portalegre. 

• Os concelhos abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela são: Celorico 

da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas, Seia. 

• Os agentes económicos das quatro tipologias de sectores PCV.  

 

A mobilização que se levou a cabo na Acção 3 recorreu ao Package PCV enquanto 

instrumento de apoio e compreendeu três fases: Divulgação, Transferência e 

Apropriação. 

 

1ª Fase - Divulgação: Realização de contactos e envio de informação primária às 

ADL`s e Direcções dos Parques dos respectivos territórios, ou seja a:  

1. Parque Natural da Serra da Estrela e ADRUSE; e 

2. Parque Natural da Serra de S. Mamede e OCRE. 

 

2ª Fase – Transferência: O objectivo geral consistiu em constituir recursos humanos 

com conhecimentos sobre a marca, territórios e potenciais aderentes.  

Organizaram-se em cada um dos dois territórios: 

1. Sessões de trabalho com a equipa técnica local - envolvendo técnicos de 

disseminação (Equipa de Projecto PCV) e agentes multiplicadores, ou seja, 

técnicos responsáveis pela implementação da estratégia PCV nos respectivos 

territórios (tal como referido anteriormente); e 

2. Workshops com a equipa técnica local e com agentes económicos potenciais 

aderentes à marca PCV. 

 

Objectivos específicos das sessões de trabalho e dos Workshops: 
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1. Definição da parceria de acção - cooperação e comprometimento de entidades do 

território e do Projecto PCV, Acção 3. 

2. Constituição da equipa técnica local (ETL) - técnicos das entidades parceiras dos 

respectivos territórios que, com carácter regular, assumiam  colaboração com a restante 

equipa de projecto. 

3. Capacitação da ETL: 

• Princípios e valores da estratégia PCV; e 

• Discussão e integração de especificidades locais/sectoriais e validação do 

regulamento geral da marca. 

4. Estabilização do fórum local - espaço privilegiado para a abordagem, análise e 

debate das temáticas relacionadas com a marca e onde tiveram assento os representantes 

das quatro tipologias de serviços e a equipa de Projecto. 

 

3ª Fase – Apropriação: Os técnicos de disseminação remeteram-se a uma função de 

acompanhamento e consultoria das acções de implementação pelos agentes 

multiplicadores nos respectivos territórios. 

O objectivo geral consistiu em promover um período de acção tutorada (incubação), 

permitindo formalizar novos aderentes à marca PCV, alargando a rede de empresas e 

instituições que, nos territórios abrangidos por Áreas Protegidas (Parques), perseguem a 

defesa de valores territoriais, qualitativos, ambientais e sociais. 

 

Foram alcançados todos os objectivos delineados para a Acção 3 do EQUAL, com 

resultados muito positivos como se pode analisar nas Figuras 3 e 4 com as avaliações 

efectuadas aos agentes económicos e equipa técnica, envolvidos na Disseminação PCV, 

na Serra da Estrela e na Serra de S. Mamede, respectivamente. 
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Fonte: Equipa de Projecto PCV da Acção 3 - Relatório final Acção 3 - Disseminação PCV. 

Figura 3. Avaliação da estrutura e conteúdos no Workshop em Seia, na Serra da Estrela 

 

Um número significativo de participantes considerou a “Clareza dos objectivos”, a 

“Relevância do Programa”, a ”Metodologia”, a “Troca de experiências e ideias”e a 

“Utilidade da Informação Fornecida” como sendo boa a muito boa. 
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Fonte: Equipa de Projecto PCV da Acção 3 - Relatório final Acção 3 - Disseminação PCV. 

Figura 4. Avaliação da apresentação do Projecto/ Produtos PCV, no Workshop em Portalegre, 

na Serra de S. Mamede 

 

Os resultados esperados com a disseminação PCV, em S. Mamede, foram na sua 

maioria classificados de bons a muito bons. 
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Capítulo I. 2. 

O Território de Abrangência da Parques Com Vida  

 

O território de abrangência da marca PCV é constituído pela totalidade dos concelhos 

que integram nos seus territórios os quatro Parques: Parque Natural de Montesinho, 

Parque Natural do Douro Internacional, Parque Natural do Alvão e Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, como se pode analisar no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Concelhos de abrangência da marca Parques Com Vida 

Território Concelhos 

Parque Natural de Montesinho 

 

• - Bragança; 

• - Vinhais; 

 

Parque Natural do Douro Internacional 

 

• - Freixo de Espada à Cinta; 

• - Figueira de Castelo Rodrigo; 

• - Miranda do Douro; e 

• - Mogadouro; 

Parque Natural do Alvão 

 

• - Vila Real; e 

• - Mondim de Basto; 

 

Parque Nacional da Peneda-Gerês 

 

• - Arcos de Valdevez; 

• - Melgaço; 

• - Montalegre; 

• - Ponte da Barca; e 

• - Terras de Bouro. 

 

No total, o território de abrangência da marca é constituído por 13 concelhos e 5 

distritos, da seguinte forma: 

 

o Concelho Bragança (Distrito de Bragança); 

o Concelho Vinhais (Distrito de Bragança); 

o Concelho Miranda do Douro (Distrito de Bragança); 

o Concelho Mogadouro (Distrito de Bragança); 

o Concelho Freixo de Espada à Cinta (Distrito de Bragança); 

o Concelho Figueira Castelo Rodrigo (Distrito da Guarda); 

o Concelho Vila Real (Distrito de Vila Real); 
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o Concelho Mondim de Basto (Distrito de Vila Real); 

o Concelho Melgaço (Distrito de Viana do Castelo); 

o Concelho Arcos de Valdevez (Distrito de Viana do Castelo); 

o Concelho Ponte da Barca (Distrito de Viana do Castelo); 

o Concelho Terras de Bouro (Distrito de Braga); e 

o Concelho Montalegre (Distrito de Vila Real). 

 

Na Figura 5 apresenta-se o mapa do território de abrangência da PCV em cada 

Parque. 

 

 

 

Fonte: Plano de Marketing (2006) PCV. 

Figura 5. Território de abrangência da PCV, por Parque 

 

Nas Figuras seguintes apresentam-se os mapas relativos aos territórios de intervenção 

em cada Parque Natural e Nacional, com delimitação da área de cada Parque e de cada 

concelho: Montesinho (Figura 6), Douro Internacional (Figura 7), Alvão (Figura 8) e 

Peneda-Gerês (Figura 9). 
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Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) - Caracterização dos Territórios PCV. 
Figura 6. Território de Intervenção do Projecto PCV em Montesinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) - Caracterização dos Territórios PCV. 
Figura 7. Território de Intervenção do Projecto PCV no Douro Internacional 
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Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) - Caracterização dos Territórios PCV. 

 
Figura 8. Território de Intervenção do Projecto PCV no Alvão 

Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) - Caracterização dos Territórios PCV. 

Figura 9. Território de Intervenção do Projecto PCV na Peneda-Gerês 
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A preservação dos modos de produção agrícola tradicionais, do ambiente e da 

biodiversidade estiveram na génese da criação da marca PCV, tal facto é bem patente na 

redacção do “Regulamento Geral da Marca PCV”, do qual se apresenta o seguinte 

extracto: 

 

“ (…) Os quatro territórios PCV (Montesinho, Douro Internacional, Alvão e Peneda-

Gerês) são distintos, com características marcadamente diferentes, quer de território 

para território, quer dentro de cada um deles – até porque ao abranger a totalidade dos 

diferentes concelhos que integram os parques, abrangem zonas marcadamente rurais e 

outras mais urbanas, como são as sedes de concelho, que têm crescido muito à custa da 

migração das populações residentes nas primeiras para as segundas, mas que mantém 

vivas as suas tradições e cultura. 

Esses elementos distintivos permitem concentrar num espaço geograficamente 

limitado um genuíno “museu vivo” onde se pode fazer um balanço do que se ganhou e 

do que se perdeu. E se isto acontece em cada um dos 4 territórios, sendo que todos eles 

têm uma “história” diferente e única, então o seu conjunto, neste recôndito lugar do 

velho continente, onde inúmeras civilizações deixaram as suas marcas, pode oferecer 

uma verdadeira “enciclopédia” para os sentidos, porventura das mais ricas e genuínas 

em tão pouco espaço geográfico, o que é evidenciado pelo elevado número de produtos 

tradicionais com protecções europeias e nacionais reconhecidas (DO/P, IG/P e ETG). 

Mas é também o característico, o verdadeiro, o permanente, que os une. Em suma, a 

sua riqueza patrimonial, não só no que se refere ao património natural – evidenciado 

pelas áreas protegidas – mas também às suas história e cultura. Aliás, essas áreas 

protegidas resultam do equilíbrio dos ecossistemas respectivos, mantido ao longo de 

muitos séculos, devido às práticas agro-pecuárias tradicionais e ecológicas que ainda 

hoje as comunidades locais mantêm. 

A intervenção humana não só tem respeitado o ambiente, mas é, sobretudo hoje, 

imprescindível para a preservação desses ecossistemas, sendo que o seu abandono – 

risco actual devido ao êxodo rural a que se assiste um pouco por todo o país, 

convertendo territórios imensos em pasto para chamas – seria tão ou mais prejudicial à 

sua sustentabilidade, como a intensificação produtiva ou outras agressões ambientais 

como a massificação turística. Por outro lado, o Homem tem sido responsável por 

alguns estratos das pirâmides ecológicas respectivas, que, por sua vez, são 

determinantes na sustentabilidade dos restantes – realce para as raças autóctones, que 
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são determinantes na preservação, quer de estratos inferiores (endemismos dos lameiros 

e bouças), quer dos predadores do topo das pirâmides, como é o caso do lobo ibérico. 

Este, apesar de tão mal amado por muitos criadores, que não viram ainda compensados 

os seus importantes contributos para este equilíbrio, é um símbolo indiscutível do 

património ambiental existente. Mas, se outrora, pela dimensão dos rebanhos e pela 

falta de oportunidades no exterior, obrigava as comunidades locais a manter as suas 

actividades tradicionais, de algumas décadas a esta parte, esse equilíbrio está em risco 

devido exactamente ao êxodo rural, e enquanto as populações rurais não virem o seu 

esforço recompensado ele continuará.  

Portanto, a sustentabilidade desses territórios vivos passa pela manutenção dessas 

comunidades locais, pelo que é necessário valorizar os seus produtos e serviços, 

organizando a oferta, assente num modelo de turismo sustentado (com horizontes no 

futuro), mais abrangente, proporcionando ao visitante, não apenas o respirar o ar puro 

da montanha e a indolente contemplação da natureza e paisagem, mas também a sua 

compreensão íntima e profunda, senti-las em conexão com a história, o temperamento, o 

estilo arquitectónico, o modo de vida, as tradições dos povos ali radicados, procurando 

que o visitante tenha uma vivência do seu quotidiano, e, em simultâneo, quer 

directamente, quer através da divulgação, contribua para a manutenção dessa riqueza 

inestimável. (…)”( In Regulamento Geral da Marca Parques Com Vida). 
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 Capítulo I.3. 

A Marca Parques Com Vida 

 
O logótipo da marca PCV é formado por um ponto amarelo, um prisma identitário 

de várias cores e uma base verde (Figura 10). Reflecte um pensamento comum (ponto 

amarelo – cabeça), partilhado por vários membros (prisma identitário), que assenta no 

princípio das Áreas Protegidas (base verde). 

O prisma identitário significa vivacidade, é composto por quatro pétalas que, 

consoante a cor, representam um dos quatro eixos do compromisso PCV: 

Azul – qualidade; amarelo – território; verde – ambiente; vermelho – social. 

As pétalas representam ainda as tipologias de serviços abrangidos: 

Azul – alojamento; vermelho – restauração; verde – animação turística e ou 

ambiental; amarelo – pontos de venda ao público.  

 
Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) - Regulamento Geral da Marca PCV. 

Figura 10. Logótipo da Marca “Parques Com Vida” 

 

À marca PCV surgem associados os seguintes valores: 

 

a) Preservação e conservação da natureza e património cultural; 

b) Educação da população sobre a importância e especificidades ambientais; 

c) Oferta turística completa e de elevada qualidade; e 

d) Destinos turísticos sociais e ambientalmente responsáveis. 

 

Fundamentalmente, a constituição da marca assume-se como um instrumento de 

agregação, organização e promoção dos territórios, em que os aderentes cumprem um 

conjunto de requisitos territoriais, de qualidade, de ambiente e sociais, que os 
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diferenciam positivamente através do acréscimo de qualidade nos serviços prestados, 

permitindo-lhes, portanto, atingir uma gama de mercado exigente e diferenciada. 

Aos agentes económicos que aderem à marca PCV são atribuídos, pela entidade 

gestora da marca, os seguintes suportes identificativos: 

 

1. Placa identificativa  

É um dispositivo que é colocado no exterior do estabelecimento do agente económico 

aderente, sinalizando-o enquanto estabelecimento PCV. 

 

2. Certificado de aderente PCV 

É o certificado que é atribuído ao agente económico após a sua adesão à marca PCV. 

O certificado de aderente é afixado no interior do estabelecimento, em local visível aos 

utentes. 

 

3. Montra PCV 

Por montra PCV entende-se o local, no interior do estabelecimento PCV, destinado à 

colocação de uma estante com materiais de informação, sensibilização e de promoção 

da marca, dos territórios, dos Parques e dos aderentes PCV. Os materiais são destinados 

à consulta pelos utentes do estabelecimento, para além de outros materiais que o 

aderente entenda colocar na estante e que respondam aos mesmos objectivos (informar, 

sensibilizar e promover). O agente económico aderente constitui-se, assim, como um 

ponto de informação do território. 

 

4. Caixa de sugestões e inquérito de satisfação 

A caixa de sugestões é um dispositivo colocado no interior do estabelecimento PCV, 

destinado aos utentes para que estes formulem e coloquem opiniões e sugestões 

relativas ao serviço e estabelecimento PCV. Os inquéritos destinam-se, igualmente, aos 

utentes, que depois de preenchidos são também colocados na caixa de sugestões, cujo 

interesse é constituir dados necessários ao observatório da marca PCV. 

 

Os suportes identificativos citados têm por função: 

- Sinalizar os agentes económicos, permitindo que os visitantes e turistas os 

reconheçam enquanto aderentes à marca PCV (função particular da placa identificativa 

e do certificado de aderente PCV);  
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- Responder a requisitos essenciais do compromisso PCV, designadamente no que se 

refere ao requisito “Ponto de Informação PCV” – “o aderente constitui-se como um 

“ponto de informação PCV”, prestando informação aos seus clientes e visitantes do 

território, por comunicação directa e através da disponibilização de materiais 

informativos do território e da marca PCV. Para tal, o aderente integra no seu 

estabelecimento ou instalações fixas existentes no território PCV, no interior ou exterior 

conforme aplicável, o logótipo e demais suportes identificativos da marca” – bem como 

ao requisito “Caixa de sugestões PCV e inquérito de satisfação” – “o aderente dispõe de 

uma caixa de sugestões PCV e de inquéritos de satisfação, disponíveis aos clientes e 

fornecidos pela marca PCV nos moldes definidos no Capítulo IV do Regulamento da 

Marca e aceita que a Associação PCV5 tenha direito exclusivo de acesso à informação 

colocada na referida caixa (sugestões e inquéritos de satisfação) ”; e 

- Criar uma “imagem” comum a todos os agentes económicos aderentes à marca PCV. 

 
 

3.1 A Entidade Gestora da Marca Parques Com Vida 
 

Em 31 Outubro de 2006 foi constituída a Comissão Instaladora da Associação Parques 

Com Vida, para efeitos de gestão da MC de associação PCV, tendo por base 

constitutiva o conjunto de entidades parceiras do Projecto PCV, a saber:  

• Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte; 

• Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade; 

• Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina; 

• Douro Superior - Associação de Desenvolvimento; 

• Associação de Desenvolvimento Rural de Basto; 

• Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-

Gerês; e 

• Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho; 

 

                                                 
5  No subcapítulo seguinte apresentar-se-á devidamente a Associação PCV. 
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Em 29 de Outubro de 2007 foi eleita a actual Direcção da APCV (nos Anexos A.4. e 

A.5. pode consultar-se a listagem dos órgãos sociais da APCV e os estatutos, 

respectivamente). 

A APCV tem por papel primordial “…gerir, promover/divulgar e controlar a marca 

“Parques Com Vida…”, através de, entre outras, a realização de estudos, formação 

profissional e exploração do merchandising”.  

Nomeadamente: 

• Assegurar as acções de gestão corrente e estratégica da marca; 

• Identificar, conceber e implementar acções promocionais da marca; 

• Desenvolver estudos; e 

• Realizar acções de formação profissional.  

 

Indo de encontro a uma estratégia de proximidade com os seus associados e 

optimização de recursos, a APCV pode estabelecer um protocolo com uma ADL do 

respectivo território, tornando-se esta a representante oficial da APCV. Qualquer 

assunto relacionado com a APCV poderá ser tratado na ADL, nomeadamente: 

• Manifestação de interesse de adesão;  

• Formalização da candidatura de adesão; e 

• Apresentação de reclamações e solicitação de esclarecimento de dúvidas.  

No Quadro 6 apresentam-se e explicam-se os órgãos sociais da APCV. 

No Anexo A.5 podem analisar-se os estatutos da APCV. 
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Quadro 6. Órgãos sociais da Associação Parques Com Vida 

ASSEMBLEIA-GERAL 

Órgão máximo deliberativo, constituída pelos associados que tenham regularizadas as suas 

contribuições para com a Associação. 

Constituição: Presidente | Secretário | Vogal  

DIRECÇÃO 

Compete a este órgão a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar da associação. 

Constituição: Presidente | Vice-Presidente | Secretário | Tesoureiro | Vogal 

CONSELHO FISCAL 

Emite parecer sobre o orçamento e a prestação de contas anuais apresentados pela Direcção; 

Pronuncia-se sobre os assuntos que lhe sejam encaminhados pela Assembleia-geral ou pela 

Direcção.  

Constituição: Presidente | 2 Vogais 

CONSELHO DA MARCA 

Pronuncia-se relativamente ao Regulamento Geral da Associação, Regulamento da Marca e 

Plano de Actividades Anual; 

Emite pareceres vinculativos relativos à atribuição, acompanhamento e controle da Marca 

“Parques Com Vida”, no estrito respeito pelo estabelecido no Compromisso Parques Com Vida.  

Constituição: Directores das quatro Áreas Protegidas6 

 

                                                 
6 Em reformulação. 
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3.2. O Compromisso Parques Com Vida 

 

O compromisso PCV é um conjunto de regras subscritas pelos agentes económicos, 

que se organizam em dois níveis e quatro eixos. A um primeiro nível, um conjunto de 

requisitos de adesão, como condição prévia de entrada no sistema da marca. A um 

segundo nível, o aderente tem de assumir um programa de melhoria, de natureza 

temporal e correspondente ao período de outorga da marca, dois anos, durante os quais 

o aderente assume um plano individual de acções de melhoria do seu desempenho. 

Os quatro eixos da marca resumem-se e explicam-se da seguinte forma: 

 Território, na medida em que toda a estratégia da marca assenta na valorização 

do território PCV, na sua promoção externa e no seu consumo interno como garantia de 

que a cadeia de valor acrescentado é máxima no conjunto dos agentes do território 

directa e indirectamente envolvidos na marca PCV;  

 Qualidade, na medida em que apenas uma aposta na qualidade dos serviços 

prestados pode constituir uma real mais-valia no mercado interno e externo da oferta 

turística;  

 Ambiente, na medida em que o respeito pelo ambiente, conservação da natureza 

e biodiversidade são condições base para a sustentabilidade destas actividades e 

constituem marca distintiva dos territórios PCV comparativamente a outros destinos 

turísticos; e 

 Social, na medida em que a dimensão social da marca PCV confere-lhe a coesão 

interna imprescindível à sustentabilidade de uma estratégia de desenvolvimento do 

grupo de aderentes do território e demais entidades e beneficiários locais envolvidos na 

marca PCV. 

No anexo A.1 (já citado) pode analisar-se a compilação dos requisitos de adesão para 

os quatro sectores que integram a marca. 

A diferença entre os requisitos de adesão e os requisitos de melhoria (Anexo A.2) 

reside, por um lado, no facto de os primeiros serem de cumprimento obrigatório no 

momento em que o agente económico (candidato) efectua a sua candidatura de adesão à 

marca, enquanto os segundos têm de ser cumpridos durante os dois anos de atribuição 

da própria marca.  
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Por outro lado, os requisitos de adesão são comuns a todos os agentes económicos que 

se candidatam, consoante estes se integrem no sector do alojamento, da restauração, dos 

pontos de venda ou da animação turística e/ou ambiental, enquanto os requisitos de 

melhoria são específicos para cada candidato, já que assumem a figura de um 

“Programa de Melhoria” através do qual o candidato a aderente apresenta um conjunto 

de acções de melhoria contínua do seu desempenho individual (não obstante as acções 

se enquadrarem em objectivos comuns pré-estabelecidos).  

O processo de adesão e controlo pretende ser o mais simples possível. O agente 

económico formaliza a intenção de apresentação de candidatura à marca PCV. Esta 

deve ser efectuada junto da APCV ou junto da ADL do respectivo território7 (CoraNE –

DSAD, Probasto e Adere-PG), por carta, fax, e-mail ou presencialmente. A entidade 

receptora disponibilizará, ao potencial aderente, o dossier de candidatura, assim como o 

resumo dos procedimentos a adoptar e demais informação sobre a instrução do 

processo. O potencial aderente deverá reunir todos os documentos necessários à 

efectivação da candidatura e enviá-los para a entidade receptora definida acima, que 

confirmará ao potencial aderente a formalização da mesma. A fim de verificar a 

conformidade de todo o processo e o cumprimento de todos os requisitos ou normas de 

adesão, de acordo com o regulamento geral da marca e o compromisso PCV em 

específico, realizar-se-á uma visita de verificação e avaliação às instalações para avaliar 

a conformidade e o cumprimento de todos os requisitos. 

Seguidamente o processo seguirá para análise, devendo pronunciar-se, a solicitação da 

Direcção da APCV, o “Conselho da Marca”, à qual competirá: 

• Avaliar a conformidade e o cumprimento de todos os requisitos; e 

• Decidir sobre a adesão efectiva e atribuição da marca (elaboração do parecer 

final). 

Caso o Conselho da Marca entenda necessário, poderá convocar o técnico que 

executou a visita de verificação e avaliação. A avaliação do processo de candidatura 

pode determinar a necessidade de se efectuarem consultas e pedidos de parecer técnico 

a outras entidades ou peritos nas matérias específicas, bem como solicitar mais 

elementos ou esclarecimentos ao proponente. A análise do processo de candidatura não 
                                                 
7 As ADL´s fundadoras da entidade gestora da marca PCV- Associação PCV. 



58 
 

poderá exceder os 30 dias úteis, (20 dias para análise técnica e 10 para tomada de 

decisão da APCV). Para efectivar a adesão do proponente, a direcção da APCV 

comunicará ao proponente a decisão da aprovação de adesão à marca. 

O aderente, após comunicação da atribuição do certificado da marca, deverá 

formalizar-se enquanto associado da APCV e assinar o contrato que o vinculará à marca 

por dois anos, com as regras de uso, manutenção e renovação do pedido e o 

compromisso PCV, recebendo finalmente o kit de adesão. 

Uma marca de qualidade, como é o caso da PCV, limita o acesso e exclui aderentes 

que não cumprem o regulamento da marca, em geral, e o compromisso PCV, em 

particular. Após a comunicação de reprovação/exclusão, o proponente dispõe de trinta 

dias para recorrer da decisão proferida, devidamente fundamentada, podendo repetir 

todo o processo, até regularizar a situação, para isso dispõe de um prazo máximo de seis 

meses, findo o qual, o processo ficará sem efeito. Não poderá haver lugar a novo pedido 

de reapreciação antes de passado um ano sobre a data da última decisão proferida. 

Esquematicamente, o processo de adesão e controlo funciona como apresentado na 

Figura 11. 
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Figura 11. Síntese do processo de adesão à marca PCV 
 
 
 

3.3. Os Aderentes Parques Com Vida 
 
Para os quatro territórios - Montesinho, Douro Internacional, Alvão e Peneda-Gerês -, 

são potenciais aderentes à marca PCV os agentes económicos enquadrados num dos 

tipos de serviços - alojamento, restauração, pontos de venda ao público, animação 

turística e/ou ambiental - cumpridores do compromisso PCV, de acordo com o 

regulamento geral da marca PCV e de acordo com a legislação em vigor, da seguinte 

forma: 

 

 
 

Avaliação do 
processo 

candidatura 

APCV-Conselho da 
Marca 

Análise técnica do processo de 
Adesão 

 

Análise do processo de Adesão 
 

Visita de Avaliação 
 

Formalização da candidatura 
 

O proponente manifesta interesse na candidatura. Onde pode fazer? 
ADL ou APCV no respectivo território 

 
 

6 meses para 
regularizar a 
candidatura 

 

Parecer Final  
 
 
 
          
 
 
Contrato e  Kit PCV 

30 dias 
para 

recorrer 
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- Alojamento turístico é definido como: estabelecimentos e unidades de alojamento 

turístico que proporcionam, mediante remuneração, e enquanto serviço principal, 

dormidas a turistas, viajantes e hóspedes (tipologia definidas por lei); 

- Os estabelecimentos de restauração passíveis de vir a poder ostentar a marca, são 

aqueles que, mediante remuneração, se destinam a proporcionar refeições e bebidas 

para serem consumidas no próprio estabelecimento ou fora dele. Os destinatários 

podem ser: restaurantes, casas de pasto, pastelarias, confeitarias e casas de chá; 

- Os pontos de venda ao público são estabelecimentos de “comércio tradicional” de 

venda ao público onde, maioritariamente, são vendidos produtos artesanais e/ou 

produtos agro-alimentares certificados, e/ou tradicionais e/ou locais. São susceptíveis 

de adesão à marca PCV os seguintes tipos de pontos de venda ao público: 

 

- Pontos de venda de produtos artesanais que preencham uma ou mais das seguintes 

categorias: 

• Detentores de certificado de origem e oriundos do território de abrangência da 

marca; 

• Produzidos em unidade produtiva artesanal ou por artesãos reconhecidos com a 

carta de artesão pela entidade competente, de acordo com a legislação em vigor, 

e oriundos do território de abrangência da marca; e 

• Os produtos citados deverão estar fortemente conotados com o território de 

abrangência da marca e reconhecidos pela Associação PCV. 

- Pontos de venda de produtos agro-alimentares que preenchem uma ou mais das 

seguintes categorias: 

• Produtos certificados com denominações DO/P (Denominação de Origem / 

Protegida), IG/P (Indicação Geográfica / Protegida), ETG (Especialidade 

Tradicional Garantida), e PI (Produção Integrada), cuja área de produção inclua 

o território de abrangência da marca PCV e produtos BIO (Produção em modo 

Biológico) de produção Nacional; e 

• Produtos tradicionais e/ou locais, oriundos e conotados com o território de 

abrangência da marca e reconhecidos pela Associação PCV. São produtos de 

origem conhecida e comprovável, com características sensoriais próprias e com 

qualidade específica diferenciada e ligada à sua origem geográfica e ao saber 

fazer tradicional e ancestral, que se tem mantido ao longo de várias gerações; 
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- Animação turística e/ou ambiental: são susceptíveis de adesão à marca PCV os 

agentes económicos que, cumprindo os requisitos legalmente previstos, promovem, para 

o público em geral, actividades de animação turística e/ou ambiental, designadamente 

lúdicas, culturais, desportivas ou de interpretação ambiental, contribuindo para a 

ocupação dos tempos livres dos visitantes, para a diversificação da oferta turística e para 

a divulgação dos valores naturais e culturais da região. 

 
No Anexo A.6. pode analisar-se a listagem de aderentes PCV: Sócios fundadores, 

sócios institucionais e agentes económicos. 

 

A marca PCV tem como principal objectivo a qualificação dos serviços citados 

acima, no entanto também tem associados institucionais. Por agentes institucionais 

potencialmente associados da APCV, entendem-se todas as instituições que detêm 

responsabilidades no desenvolvimento transversal dos vários territórios de 

abrangência da marca. São exemplo de potenciais aderentes as Câmaras Municipais, 

as ADL`s, as Universidades, as Associações empresarias ou comerciais, entre outros 

que estejam abrangidos pelos estatutos da APCV. 

 

Os encargos de adesão baseiam-se em: processo de avaliação da candidatura, quota 

anual e revalidação da candidatura, os quais variam de acordo com o tipo de associado 

(Anexo A.7.). 
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3.4. As Actividades Parques Com Vida 
 

3.4.1. A Formação Parques Com Vida 
 

O objectivo da formação geral da acção intitulada “A Identidade da Marca PCV” foi o 

seguinte: 

“…incutir nos agentes económicos uma atitude de reconhecimento da importância do 

cumprimento dos requisitos da Marca Parques Com Vida. 

Enquadrados nas tipologias de serviços Alojamento, Restauração, Pontos de Venda ao 

Público e Animação Turística e Ambiental, os destinatários da presente acção de 

formação têm aqui a oportunidade de se apropriar da Identidade da Marca PCV, através 

da percepção dos quatro domínios essenciais que constituem os preceitos de adesão ao 

Compromisso.” 

In GUIA DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO GERAL “A Identidade da Marca Parques Com Vida” 
(IDARN, 2007) 

 

O conteúdo programático da acção de formação foi organizado em cinco módulos 

(Quadro 7) e a sequência de aprendizagem iniciou-se com a apresentação da marca PCV 

(contexto da sua criação, o trabalho em rede efectuado, os princípios intrínsecos). 

Seguidamente foram apresentados os conteúdos essenciais dos eixos que orientam a 

pertinência da marca e a distinguem enquanto tal, designadamente o território, a 

qualidade, o ambiente e o social. Finalmente, realizou-se uma visita de estudo ao Parque 

Nacional da Peneda Gerês, no âmbito do Seminário “Parques Com Vida – a Marca de 

um Projecto”8, de encerramento das actividades transnacionais e nacionais da Acção 2 

do EQUAL, onde foram atribuídos os certificados aos primeiros aderentes à marca 

PCV. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Seminário realizado no Vidoeiro, Gerês (concelho de Terras de Bouro), a 02 de Outubro de 2007. 
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Quadro 7. Itinerário pedagógico da Formação Geral PCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já referenciado, no Anexo A.3. apresentam-se os conteúdos programáticos de 

cada módulo, sugeridos para o itinerário pedagógico. 

A formação PCV é um requisito obrigatório de adesão à marca, tal como definido no 

respectivo regulamento geral.  

 
 

3.4.2. Os Fora Parques Com Vida 
 
Os Fora PCV constituem-se como espaços de excelência para debater e concertar 

estratégias relacionadas com a marca PCV e deverão cumprir os seguintes requisitos:      

- Representação de todos os sectores e todos os concelhos (1 representante de cada um 

dos 4 sectores para cada concelho); 

 - Realizam-se após convocatória pelo técnico responsável no território; 

- A articulação entre a equipa técnica e os fora é sempre feita através do técnico 

responsável; 

- Cabe ao técnico responsável convidar elementos externos ao fórum (por sua 

iniciativa e/ou sugestão dos outros elementos); 

- Antes de cada fórum será distribuída uma ordem de trabalhos; e 

- De cada fórum resultará um relatório a disponibilizar aos participantes. 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – FORMAÇÃO GERAL PCV 

 

MÓDULO 1.O Território Parques Com Vida (7 h); 

MÓDULO 2. Qualidade (7 h); 

MÓDULO 3. Ambiente (7 h);  

MÓDULO 4. Social (7 h); 

MÓDULO 5. Visita de estudo (7 h); 
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3.4.3. Festival Parques Com Vida 
 

O festival PCV é um requisito social da marca e consiste no conjunto de actividades 

de índole territorial, cultural, ambiental e social a realizar entre a APCV, o conjunto de 

agentes do território, as ADL`s nos respectivos territórios e demais actores locais com 

responsabilidades no desenvolvimento local do mesmo.  

O ano de 2008 constituiu-se como o ano “zero” de arranque do festival no território de 

abrangência da marca PCV. 

Devido às condicionantes financeiras decidiu-se partir para a angariação de patrocínios 

e efectivar o festival PCV sem custos para a APCV. 

No território do Alvão (concelhos de Vila Real e Mondim de Basto), o festival 

decorreu entre os dias 17 e 19 de Outubro de 2008. 

A preparação mais efectiva do evento começou com a escolha da principal temática 

norteadora - “Desportos de Montanha” - decidida após o segundo fórum convocado 

expressamente para a estruturação do festival PCV, ao qual comparecerem quer agentes 

económicos quer alguns peritos e actores locais com voz activa na matéria em 

discussão.  

Em seguida foram convocadas todas as empresas de animação turística e /ou ambiental 

que actuam na área do PCV - Alvão. 

Conseguidos os patrocínios e depois de acertados todos os pormenores com todos os 

intervenientes, definiu-se o programa final do evento. 

Realizaram-se posteriormente alguns fora de discussão para acertar a estratégia a 

seguir a cada momento, definir e esclarecer as ementas PCV e os prémios a atribuir às 

várias actividades do programa. 

A divulgação foi realizada num primeiro nível, pela organização do festival, a APCV, 

e num segundo nível pelas diversas entidades que ajudaram na estruturação, 

organização e participação no festival (exemplos constantes nas Figuras 12 e 13). 

No âmbito desta iniciativa, promovida pela APCV, foram realizadas várias actividades 

que permitiram, para além do convívio entre os participantes, promover os aderentes e 

princípios subjacentes à marca PCV (exemplos constantes na Figuras 14 e 15). 

Nas actividades que integraram o festival, tentou-se fomentar o contacto com a 

natureza e sensibilizar para o uso dos recursos naturais que estão ao dispor de todos, de 
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uma forma ambientalmente responsável e sustentável. Paralelamente, através do 

envolvimento dos agentes económicos aderentes à marca PCV, procurou-se promover 

os produtos e serviços de qualidade existentes no território: gastronomia, animação 

turística e/ou ambiental, produtos locais de qualidade e alojamento. 

Na comunicação social, o festival PCV foi noticiado em: 

• Imprensa escrita: “Voz de Trás-os-Montes”, “Jornal de Notícias”, “Público”, 

“Jornal do Douro”, “Sapo Digital”; 

• Rádios (entrevistas com a duração média de 15 minutos): Rádio Clube 

Português, Rádio Universidade e Rádio Difusão Portuguesa; e 

• Televisão: RTP2 (“Cartaz Cultural”), RTP1 (“TV Regiões”). 
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Fonte: Equipa da APCV (2008) - Relatório do Festival PCV – Alvão.  

 

Figura 12. Cartaz Promocional do “Festival Parques Com Vida - Alvão 2008”, no Dolce Vita 

Douro 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipa da APCV (2008) - Relatório do Festival PCV – Alvão. 

 

Figura 13. Convites para o “Festival Parques Com Vida - Alvão 2008” 
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Fonte: Equipa da APCV (2008) - Relatório do Festival PCV – Alvão. 

Figura 14. “Festival PCV- Alvão 2008”, Prova de Orientação em Lamas de Olo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Equipa da APCV (2008) - Relatório do Festival PCV – Alvão. 

Figura 15. “Festival PCV - Alvão 2008”, Move Paper” – Mondim de Basto - Vila Real 
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Durante todo o mês de Março de 2009 ocorreu o festival PCV no território do Parque 

Nacional da Peneda – Gerês. Em cada fim-de-semana ocorreram actividades 

diversificadas e de qualidade em todos os concelhos que integram a marca PCV 

(Figura16). 

 

 

Fonte: Adere – PG (2009) - Brochura de promoção do festival PCV na Peneda – Gerês.  

Figura 16. Festival PCV no território da Peneda-Gerês, 2009 

 

 3.4.4. Tertúlias Parques Com Vida 
 

As tertúlias PCV nasceram após o primeiro festival PCV realizado no Alvão, com três 

objectivos fundamentais: 

1. Envolver, dinamizar e co-responsabilizar os aderentes PCV em volta de uma 

estratégia de sensibilização social e ambiental; 

2. Divulgar a marca PCV; e 

3. Promover a abertura da marca à sociedade civil. 

 

As Tertúlias representam, assim, um espaço privilegiado de partilha de ideias, de 

formação informal nos quatro eixos da marca, de divulgação e de encontro entre todos 

os agentes económicos do território e demais actores locais com responsabilidade e 

interesse no desenvolvimento transversal dos vários territórios. 

A primeira tertúlia PCV ocorreu em Dezembro de 2008 e dividiu-se em três partes: 

percurso pedestre, visionamento do filme do festival PCV Alvão 2008, com debate e 

jantar. 
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Capítulo I.4. 

Balanço Crítico do Projecto Parques Com Vida  

 
A marca PCV nasceu do Projecto com a mesma designação, no âmbito das três acções 

do EQUAL, como descrito nos capítulos anteriores. No âmbito da Acção 2, do 

Programa Comunitário citado, criaram-se as bases e constituiu-se a entidade gestora da 

marca – a APCV, entidade responsável por todas as actividades relacionadas com a 

marca PCV. 

Interessa, chegados a este ponto, fazer um balanço crítico do projecto PCV, que nos 

permita de forma objectiva e concreta perceber o que se perdeu e o que se ganhou. 

Pretende-se compreender quais as lições aprendidas em processos de decisão no seio da 

parceria de desenvolvimento e no planeamento de intervenções futuras (além Projecto), 

ou seja, fazer a apreciação sistemática e rigorosa do desenvolvimento (concepção e 

execução) e das realizações do Projecto PCV.  

As fontes que ajudaram a realizar este balanço crítico estão relacionadas com 

documentos intrínsecos ao próprio Projecto e à respectiva parceria de desenvolvimento. 

 

 

4.1. A Avaliação das Actividades Executadas 
 
Antes de avaliar a execução de cada actividade do Projecto PCV, importa confrontar a 

capacidade de resposta do próprio Projecto ao conjunto de necessidades diagnosticadas 

no decurso da Acção 1, ou seja: os resultados/objectivos alcançados, e, muito 

particularmente, a marca PCV, vão de encontro às necessidades diagnosticadas?  

Os resultados do inquérito efectuado aos agentes de desenvolvimento (equipa técnica), 

apontam para um contributo positivo da actuação do Projecto e da própria marca, como 

se pode analisar na Figura 17.  
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Capacidade de resposta do PCV face às necessidades diagnosticadas
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         Fonte: Relatório final - avaliação independente – Parques Com Vida, IDARN, 2008. 

Figura 17. Avaliação da Equipa Técnica relativamente à capacidade de resposta do Projecto, 
face às necessidades diagnosticadas 

 

Legenda: 

Necessidades diagnosticadas na Acção 1 

1.Organizar a oferta turística dos territórios, procurando ligar os diversos pontos de atracção; 

2. Capitalizar a imagem e visibilidade turística associada aos Parques; 

3. Obter dimensão, para conquistar mercados internacionais mais compensadores mas também mais 

exigentes do ponto de vista da promoção e da qualidade da oferta; 

4. Garantir ao visitante e turista o acesso a serviços diversificados, cumpridores de requisitos 

qualitativos, ambientais e socialmente responsáveis, conotados com os territórios; 

5. Fomentar a legalização e adesão aos sistemas de certificação existentes bem como adequar os 

produtos às tendências de mercado e oportunidades emergentes; 

6. Incutir e fomentar nos actores locais e consumidores comportamentos ambientalmente responsáveis, 

preservando a sustentabilidade associada aos sistemas agrários tradicionais; 

7. Concretizar cumplicidades entre os actores locais com vista à concepção da oferta integrada de 

serviços; 

8. Capacitar os aderentes para o cumprimento do quadro normativo da marca (eixo territorial, de 

qualidade, ambiental e social); 

9. Capacitar os aderentes para a incorporação das novas tecnologias da informação e comunicação; 

10. Capacitar os aderentes para discutir e definir estratégias (gestão, promoção e consolidação) para o 

desenvolvimento da marca; 

11. Capacitar os aderentes para a participação em eventos já existentes e organizar novos eventos 

turísticos promocionais; e 

12. Capacitar os aderentes para organizar em rede os serviços existentes. 
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Na candidatura à Acção 2, estes 12 problemas/necessidades foram sintetizados em 

apenas cinco.  

Uma vez terminada a fase de implementação do PCV, e depois de se ter levado a cabo 

um conjunto de acções concretas tendo em vista a mudança do panorama descrito, 

torna-se necessário efectuar uma análise crítica que permita avaliar a própria evolução 

dos citados problemas e necessidades, como se pode analisar no Quadro 8. 
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Quadro 8. Análise da evolução dos problemas e necessidades 

PROBLEMAS/NECESSIDADES 
 

� Organizar a oferta turística dos quatro territórios procurando ligar os diversos pontos 
de atracção 

EVOLUÇÃO CAUSAS OU FACTORES RELACIONADOS COM A 

EVOLUÇÃO 
CONSEQUÊNCIAS PARA A ACÇÃO FUTURA 

DO PROJECTO 

  
 
 
 

� 

A oferta turística nos territórios abrangidos por 
Áreas Protegidas (Parques), apesar de 
diversificada não demonstra organização quanto 
à sua promoção integrada. O Projecto PCV, e em 
particular o regulamento da marca PCV, 
apresentou-se como um instrumento inovador 
para superar essa “desorganização” promocional. 
Os agentes económicos que aderiram e que 
poderão ainda vir a aderir à marca, assumem-se 
como elementos de uma rede promocional dos 
serviços prestados em territórios abrangidos por 
AP. 

A rede de associados da APCV 
(aderentes à marca) já implementada, 
deverá ser consolidada através de acções 
concretas, para além das já 
implementadas pelo Projecto. 

Os “primeiros passos” já foram dados, 
contudo os trabalhos têm de ser 
continuados, intensificados e ajustados à 
evolução futura da marca e da APCV. 
Pelo trabalho já desenvolvido, poderá 
estar facilitado o desenvolvimento de 
futuras acções estratégicas, tal como a 
promoção dos serviços, por exemplo. 

 

� Capitalizar a imagem e a visibilidade turística associada aos Parques 

EVOLUÇÃO CAUSAS OU FACTORES RELACIONADOS COM A 

EVOLUÇÃO 
CONSEQUÊNCIAS PARA A ACÇÃO FUTURA 

DO PROJECTO 

 
 
 
 
 
� 

Em Portugal, a constituição de uma marca 
associada a áreas protegidos é uma inovação. 

O trabalho em parceria desenvolvido pelo 
ICNB (4 Parques) e outras entidades de 
desenvolvimento local/regional, poderá ter 
contribuído para a melhoria de imagem e 
visibilidade destas AP. 

A marca e o site PCV contribuem 
decisivamente para atenuar este problema. 

O ICNB permitiu a utilização do lettering 
“Parques”, que por si só já transmite uma 
importante mensagem associada à protecção da 
natureza/ambiente, que hoje é muito valorizada 
pelos turistas e visitantes. 

 

É essencial o ICNB dar continuidade ao 
projecto, nomeadamente através da 
disseminação desta estratégia e adopção 
da marca noutras AP de Portugal. Este é 
um factor decisivo para um crescente 
reconhecimento da marca (aos níveis 
nacional e internacional). 

Deverá ser mantido e actualizado um 
plano de formação acerca do património 
(natural e humano) dos Parques. 
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 � Garantir ao visitante e turista o acesso a serviços diversificados cumpridores de 
requisitos qualitativos, ambientais e socialmente responsáveis, conotados com os territórios 

EVOLUÇÃO CAUSAS OU FACTORES RELACIONADOS COM A 

EVOLUÇÃO 
CONSEQUÊNCIAS PARA A ACÇÃO FUTURA 

DO PROJECTO 

 

 

� 

A marca PCV e o seu regulamento geral são 
garantias de reconhecimento e implementação de 
requisitos qualitativos, ambientais e socialmente 
responsáveis conotados com os territórios. Para 
aderir à marca, os serviços têm de cumprir o 
especificado no regulamento. Uma vez 
reconhecidos pela APCV como aderentes, as 
empresas/entidades serão reconhecidas 
positivamente. 

 

As garantias do cumprimento destes 
requisitos (e da sua continuidade), serão 
salvaguardadas mediante um 
acompanhamento técnico a todos os 
aderentes para a verificação desse 
cumprimento. Por outro lado, o 
regulamento deverá ser continuamente 
revisto e actualizado (adaptação à 
mudança). 

Deverá manter-se uma aposta forte na 
promoção das empresas aderentes. 

 
 

� Fomentar a legalização e adesão aos sistemas de certificação existentes, bem como 
adequar os produtos às tendências de mercado e oportunidades emergentes 

EVOLUÇÃO CAUSAS OU FACTORES RELACIONADOS COM A 

EVOLUÇÃO 
CONSEQUÊNCIAS PARA A ACÇÃO FUTURA 

DO PROJECTO 

 

� 

Os requisitos do regulamento da marca têm em 
consideração o cumprimento de exigências legais 
associadas às respectivas actividades 
empresariais, logo os aderentes não poderão 
ultrapassar este requisito. 

O Fórum PCV desenvolvido ao longo do 
Projecto foi uma oportunidade de sensibilizar os 
empresários não cumpridores de determinadas 
formas legais, para o fazer. 

 
 

A APCV deverá desenvolver campanhas 
de informação e sensibilização aos 
empresários, para o cumprimento de 
requisitos legais, bem como a adequação 
dos produtos às tendências de mercado e 
oportunidades emergentes. 

� Concretizar cumplicidades entre os actores locais com vista à concepção da oferta 
integrada de serviços 

EVOLUÇÃO CAUSAS OU FACTORES RELACIONADOS 

COM A EVOLUÇÃO 
CONSEQUÊNCIAS PARA A ACÇÃO 

FUTURA DO PROJECTO 

 

� 

A marca PCV é um instrumento de 
promoção conjunta, onde os aderentes terão 
de ser solidários entre si. Este problema não 
é fácil de ser ultrapassado, no entanto, os 
trabalhos desenvolvidos pelo Projecto 
demonstraram que muitos empresários 
conseguiram reunir-se para a discussão de 
problemas conjuntos e assunção de 
responsabilidades colectivas. As actividades 
formativas também contribuíram para tal 
evolução. 

Deverão ser promovidos eventos 
onde os aderentes possam relacionar-
se e manter contactos frequentes. 

Legenda: �  atenuou-se; = manteve-se; 	 agravou-se                                  

 Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) – Exercício final de Auto-Avaliação. 

Seguidamente é analisado o grau de progresso dos objectivos específicos de cada uma 

das sete actividades nacionais e das actividades transnacionais. 
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A actividade 1 - criação da MC, teve um grau de progresso elevado na consecução 

dos objectivos específicos, como se pode analisar no Quadro 9. O Projecto atingiu um 

dos objectivos essenciais, que se refere à concepção dos cadernos normativos para os 

serviços a integrar a marca, mais especificamente, os requisitos de adesão e o programa 

de melhoria, compilados no regulamento geral da marca. Este é o instrumento basilar de 

toda a estratégia PCV, que orientou a actuação do Projecto e que irá orientar a actuação 

futura da entidade de gestão da marca.  

 

Quadro 9. Actividade 1 (criação de MC) - grau de progresso na consecução dos objectivos 

específicos 

Objectivo específico Grau de 

progresso 

Realizar cadernos normativos para os serviços a integrar a 

marca; 

Muito 

Forte 

Definir o modelo de gestão da marca; Forte 

Fomentar a legalização e adesão aos sistemas de certificação 

existentes, bem como adequar os produtos às tendências de 

mercado e oportunidades emergentes; 

 

Muito 

Forte 

Incutir e fomentar nos actores locais e consumidores 

comportamentos ambientalmente responsáveis preservando a 

sustentabilidade associada aos sistemas agrários tradicionais; 

 

Muito 

Forte 

Concretizar cumplicidades entre os actores locais com vista à 

concepção da oferta integrada de serviços; e 

Muito 

Forte 

Capacitar os actores locais e consumidores para: 

comportamentos ambientalmente responsáveis; assunção dos 

objectivos das áreas protegidas. 

Muito 

Forte 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

Da implementação da actividade 2, Fórum PCV, pretendia-se o envolvimento dos 

potenciais aderentes na tomada de decisões estratégicas para o alcance do objectivo 

central do projecto, baseada no pressuposto de que os actores locais estão interessados 

na estratégia PCV. 

As reuniões de trabalho subdividiram-se em duas tipologias: concelhias e fórum. As 

primeiras sentaram à mesma mesa todos os potenciais aderentes de cada concelho e dos 
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quatro tipos de serviços. Já no fórum estiveram presentes os representantes de cada 

sector de actividade (eleitos pelos seus pares), de cada concelho. 

O “arranque” efectivo da actividade aconteceu, com evidências (reuniões de trabalho), 

em 2006. Contudo, até lá, a equipa técnica realizou trabalhos de preparação das 

estratégias e documentos de trabalho comuns aos quatro territórios. 

Dos seis objectivos específicos da actividade fórum PCV, apenas um apresentou um 

fraco grau de progresso (Quadro 10). Até ao final do Projecto, não foram identificados 

representantes para a participação em eventos de divulgação/promoção da marca. Não 

obstante, este factor não impediu o elevado grau de progresso dos restantes objectivos 

específicos. Para tal contribuiu positivamente o forte envolvimento dos potenciais 

aderentes, quer nas reuniões de trabalho, como também nos contactos informais que 

continuamente foram estabelecidos entre estes e as equipas técnicas locais. O ponto 

máximo da actividade foi, sem dúvida, a adesão dos agentes económicos à marca, que, 

de igual modo, foi influenciada pelo envolvimento destes empresários no decurso de 

todo o período de implementação do Projecto. 

 

Quadro 10. Actividade 2 (fórum PCV) - grau de progresso na consecução dos objectivos 

específicos 

Objectivo específico Grau de 

progresso 

Fomentar a articulação de interesses entre sectores; Muito Forte 

Validar o plano de formação, o compromisso PCV e o 

plano de acção; 

Muito Forte 

Sensibilizar para a importância da marca e para o 

cumprimento dos seus requisitos; 

Muito Forte 

Aferir e informar relativamente à evolução do Projecto; Muito Forte 

Concretizar a adesão dos primeiros aderentes à marca; e Muito Forte 

Identificar representantes para os eventos de 

divulgação/promoção da marca. 

Fraco 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

Da actividade 3, definição de estratégia promocional para a marca, destaca-se o 

elevado grau de progresso do objectivo, que se prende directamente com o plano de 

marketing PCV. Contudo, o segundo objectivo registou um fraco grau de progresso, 
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pois não foram identificados nem organizados eventos turísticos de promoção da marca 

PCV (Quadro 11). 

 

Quadro 11. Actividade 3 (definição de estratégia promocional para a marca) - grau de 
progresso na consecução dos objectivos específicos 

Objectivo específico Grau de 

progresso 

Definir plano de marketing promocional para a marca 

para 2, 4 e 6 anos; e 

Muito forte 

Identificar e organizar eventos turísticos promocionais. Fraco 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

 

A actividade 4 - organização das rotas temáticas demonstrou um grau de progresso 

muito forte no alcance dos objectivos específicos (Quadro 12). Contudo, apesar de bem 

sucedida, a execução da actividade aconteceu num período de tempo mais alargado do 

que o desejável, pois a adesão das empresas à marca também sofreu um atraso face ao 

previsto (só aconteceu na fase final do Projecto).  

 

Quadro 12. Actividade 4 (organização de rotas temáticas) - grau de progresso na consecução 

dos objectivos específicos 

Objectivo específico Grau de 

progresso 

Organizar em rede os aderentes à marca; Muito Forte 

Propiciar aos turistas e visitantes o contacto com a 

oferta diversificada de bens e serviços dos territórios; e 

Muito Forte 

Concretizar as cumplicidades entre actores locais 

aderentes. 

Muito Forte 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

 

A actividade 5 - concepção de software de apoio ao público-alvo, teve um grau de 

progresso muito forte em apenas um dos quatro objectivos específicos, nomeadamente 

com o que se prende com a concepção do site e PDA. Foi criado o web-site 

www.parquescomvida.com, cujos conteúdos estarão sempre a alterar-se, mediante a 

adesão de novas empresas, o que implicará uma actualização contínua desta plataforma. 
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Daí que os objectivos “definir os princípios de gestão” e “criar uma plataforma de 

promoção da marca”, tivessem um grau forte de progresso. Não foi concluída a acção 

de disponibilização de software para PDA, apesar de esta ferramenta ter sido executada.  

O Quadro 13 apresenta o grau de progresso da actividade 5. 

 

Quadro 13. Actividade 5 (concepção de software de apoio ao público-alvo) - grau de 
progresso na consecução dos objectivos específicos 

Objectivo específico Grau de 

progresso 

Conceber o site e PDA para a marca; Muito Forte 

Definir os princípios de gestão; Forte 

Facultar a adopção pelos aderentes; e Fraco 

Criar uma plataforma de promoção da marca. Forte 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

À Actividade 6 - criação de observatório da marca, estão associados dois objectivos, 

a concepção metodológica e a definição do modelo de implementação deste 

observatório. O conjunto de acções que determinam o sucesso da actividade é comum 

aos dois objectivos previstos. O grau de progresso dos objectivos específicos é muito 

forte, pois foram desenvolvidas todas as acções previstas, culminando na apresentação e 

validação do “Programa de Monitorização da Marca PCV”, elaborado por uma entidade 

de ensino superior externa à PD (Quadro 14). 

Quadro 14. Actividade 6 (criação de observatório da marca) - grau de progresso na 

consecução dos objectivos específicos 

Objectivo específico Grau de 

progresso 

Concepção metodológica e definição do modelo de 

implementação. 

Muito Forte 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

O alcance dos objectivos previstos com o desenvolvimento da actividade 7, 

laboratório de formação PCV é Muito Forte (Quadro 15). 
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Quadro 15. Actividade 7 (laboratório de formação PCV) - grau de progresso na consecução 

dos objectivos específicos  

Objectivo específico Grau de 

progresso 

Cumprimento do compromisso PCV;  Muito Forte 

Incorporação de NTIC com especial realce para o 

software específico da marca. 

Muito Forte 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

 

A formação, isoladamente, não garante o cumprimento do compromisso na sua 

plenitude, no entanto foi e é um factor decisivo para que tal aconteça, nomeadamente no 

reconhecimento dos quatro eixos de actuação da marca nas actividades económicas 

promovidas pelos agentes locais (território, qualidade, ambiente e social).  

A acção de formação geral PCV, a qual se designou, de acordo com o regulamento 

geral da marca, “A Identidade da Marca PCV”, foi encarada pelo Projecto como a 

oportunidade de efectivar o reconhecimento e apropriação das valências e princípios 

associados à marca PCV. 

A execução desta actividade foi inferior ao esperado em candidatura, uma vez que das 

quatro acções de formação geral PCV, apenas se realizaram três que decorreram em 

Arcos de Valdevez, Vila Real e Bragança (territórios PNPG, PNAl e PNM). O volume 

total de formação correspondeu a 105 horas (35 horas/acção) e foram abrangidos 46 

formandos. 

Os motivos que justificam a apreciação positiva são apresentados no quadro que se 

segue (Quadro 16). 

 

Quadro 16. Factores de inovação no processo formativo da acção “A Identidade da Marca 

PCV” 

Houve inovação nos processos formativos ao nível: 
Das Metodologias e práticas 

pedagógicas 
. Efectivação do trabalho em rede em que os 

formandos/aderentes PCV colocaram e esclareceram 
dúvidas/questões problemáticas. 

 
Dos Recursos Técnico-

Pedagógicos 
. Com a acção de formação verificou-se sempre a co-

responsabilização dos formandos para o desenrolar da 
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mesma; 
. Alguns formandos trabalharam com a equipa do 

Projecto na concepção de alguns RTP (exemplo do 
regulamento geral da marca PCV). 

 
Outros . A acção de formação foi delineada conjuntamente, 

tendo em atenção os horários e as temáticas mais 
desejadas pelos formandos/aderentes. 

 
Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

 

Finalmente, e pressupondo uma visão global das acções decorridas, os aspectos 

indicados como sugestões de melhoria em acções futuras, traduzem-se essencialmente 

na aposta mais forte na realização de visitas de estudo que dêem a conhecer aos 

aderentes (formandos) outros territórios e experiências empresariais de outras áreas 

geográficas de actuação (neste caso, das outras Áreas Protegidas). Uma vez que um dos 

princípios da marca PCV é a articulação em rede dos aderentes, estas acções poderão 

ser uma das vias possíveis para a sua concretização. Por outro lado, também foi 

sugerido um melhor ajustamento/compatibilização dos horários e da duração da 

formação (sete horas diárias a empresários é uma duração excessivamente longa) tendo, 

no entanto, sempre em consideração, a necessidade de aprofundar algumas das 

principais temáticas. Finalmente, sugeriu-se ainda a importância de avançar com a 

avaliação de impactes da acção nos formandos e nas organizações que representam. 

 

A Figura 18 ilustra os aspectos mais positivos e mais negativos das acções 

desenvolvidas na perspectiva dos formadores e a Figura 19 apresenta o resultado da 

apreciação dos pontos fortes e pontos fracos da acção na perspectiva dos formandos. 
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Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

Figura 18. Efeitos gerais da acção: aspectos mais positivos e aspectos mais negativos das 
acções de formação “A Identidade da Marca PCV” – perspectiva dos formadores 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

Figura 19. Efeitos gerais da acção: pontos fortes e pontos fracos das acções de formação “A 
Identidade da Marca PCV” – perspectiva dos formandos 

ASPECTOS MAIS POSITIVOS 
 

- Coordenação da acção de formação; 
- Recursos Técnico Pedagógicos existentes; 
-Elevado interesse dos formandos pelas 
temáticas abordadas e os seus contributos para 
a formação através de troca de experiências;  
- Escolha dos formadores; 
- Visita de estudo e análise de casos práticos; 
- Carácter relativamente informal da acção; 
- A pertinência dos temas abordados; 
-Vivência "em rede" dos formandos 
(potenciais/aderentes à marca); 
- Manifestação do interesse colectivo em 
trocar experiências/informação entre 
empresários; 
- Laços profissionais/sociais criados com a 
equipa técnica e com os pares; e 
- Os formandos identificam-se com o projecto, 
pois já têm vindo a colaborar com a equipa 
técnica; 
 

ASPECTOS MAIS NEGATIVOS 
 

- Dificuldades em compatibilizar as 
sessões com o trabalho; 
- A dificuldade do cumprimento criterioso 
dos horários de formação; 
- Alguma "aridez" da linguagem técnica; 
- Algum negativismo e individualismo na 
resolução de questões problemáticas; e 
- Horário laboral da acção 
(impossibilidade de satisfazer todas as 
preferências); 
 

PONTOS FORTES 
- Relacionamento humano; 
- Conhecimento dos restantes aderentes 
(serviços prestados/problemas 
enfrentados/dinâmicas empresariais); 
- Discussão e troca de ideias com utilidade 
aplicável ao contexto empresarial/profissional 
de cada formando); 
- Pertinência e actualidade das temáticas 
abordadas; e 
- Conhecimento da oferta turística dos 
restantes territórios (essencialmente produtos 
regionais). 
 

PONTOS FRACOS 
- Pouco tempo para os conteúdos 
programáticos; e 
- Ser em horário laboral; 
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A actividade 8 dizia respeito aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Acordo de 

Cooperação Transnacional “Equal Montain Opportunities”. As principais dificuldades 

sentidas pela PD prenderam-se essencialmente com as diferenças culturais entre os 

diferentes parceiros transnacionais, nomeadamente as atitudes e comportamentos 

perante o trabalho e os diferentes conceitos de tempo. Os diferentes níveis de 

organização também condicionaram negativamente a prossecução das actividades 

transnacionais, uma vez que os moldes de assunção das responsabilidades e as rotinas 

assumidas quer pelas organizações que integraram a parceria, quer pelos agentes 

directamente envolvidos, contribuíram para o estabelecimento de diferentes prioridades, 

em desfavor da agenda transnacional acordada (IDARN (2007) - Relatórios de 

Avaliação intermédia e de Auto-Avaliação Final).  

 

 

4.2. A Avaliação do Projecto Parques Com Vida 
 

4.2.1. Gabinete de Gestão EQUAL 
 

No momento de auto-avaliação final do Projecto PCV, a PD classificou como muito 

forte o grau de incorporação de todos os critérios de qualidade de 1º nível, nesta família 

de produtos, como se pode analisar no Quadro 17. 

 

Quadro17. Grau de incorporação dos critérios de qualidade EQUAL de 1.º Nível - Auto-

avaliação 

 

Grau de incorporação dos critérios de qualidade de 1.º Nível Família de 
Produtos 
concluída 

Package para 
agentes de 

disseminação 
PCV 

 

Inovação 

 

Empowerment 

 

Adequabilidade 

 

Utilidade 

 

Acessibilidade 

 

Transferibilidade 

Kit Técnico � � � � � � 

Kit Pré-
adesão 

� � � � � � 

Kit Pós-
adesão 

� � � � � � 

Legenda:� Fraco; � Moderado; � Forte; � Muito Forte. 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 



83 
 

Os Produtos que nasceram no âmbito do Projecto PCV foram objecto de validação no 

âmbito da “Rede Temática EQUAL n.º 5 - Animação Territorial e Sectorial (RT5)”. Os 

critérios de avaliação correspondem às dimensões de análise dos produtos EQUAL 

(anexo A.8.). Nesta sessão, a análise esteve a cargo de peritos externos à PD, 

representantes da Fundação ANDANATURA9 e Associação QUERCUS, de pares da 

RT5 e dos autores/conceptores internos à PD.  

Os resultados da validação apresentam-se no Quadro 18 

Quadro 18. Validação dos produtos EQUAL (2.ª Fase) em sede de Rede Temática 5 – 

animação territorial e sectorial 

Ponto de vista da análise Dimensões de análise da  
qualidade dos produtos EQUAL Pares: 

RT5 
Autores/conceptores Peritos 

externos 
Inovação � � � 
Empowerment � � � 
Adequabilidade � � � 
Utilidade � � � 
Acessibilidade � � � 
Igualdade � � � 
Transferibilidade � � � 

Legenda: � Insuficiente; � Suficiente; � Bom; � Muito Bom. 

Fonte: Grelhas de validação dos produtos EQUAL (2.ª Fase). Sessão de validação dos produtos do 

projecto no âmbito da Rede Temática 5 – Animação Territorial e Sectorial, realizada em Lisboa a 18 de 

Outubro de 2007. 

As evidências, que justificam a notação atribuída nas grelhas de validação, são 

destacadas no Quadro 19. 

                                                 
9 Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (ANDANATURA) – Entidade gestora da 
“Marca Parque Natural de Andalucía”, que comprova que o produto ou serviço certificado possui 
qualidade e produz-se ou desenvolve-se nos espaços naturais de Andaluzia, respeitando o meio ambiente 
e a própria área protegida (ANDANATURA, 2007).  
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Quadro 19. Evidências que justificam a pontuação atribuída a cada dimensão EQUAL, 

aquando do processo de validação dos produtos 

Dimensões de análise da 
qualidade dos produtos 
EQUAL 

Evidências identificadas 

 
 

Inovação 

. Primeiro produto do género em Portugal; 

. Apresenta uma resposta inovadora à efectivação das redes locais para o 
desenvolvimento turístico, envolvendo as Áreas Protegidas, enquanto recurso 
a capitalizar pelos agentes locais; 

. Introduz exigências no campo territorial e social que outras marcas não 
consideram, focalizando a acção só em questões de qualidade e ambientais; e 

. Responde a uma necessidade territorial. 
 
 

Empowerment 

. Implicação e co-responsabilização dos agentes locais na construção do 
regulamento geral da marca PCV; 

. Promove o reforço das competências (formação) / dá autonomia; 

. Esforço no sentido de um envolvimento efectivo dos públicos-alvo 
(Fórum); 

. Pelas metodologias utilizadas (Fórum PCV); 

. Realização de fóruns participativos nos quais foi elaborado o regulamento 
da marca; e 

. Co-responsabilização dos agentes locais. 
 
 

Adequabilidade 

. Adequa-se aos territórios, aos diversos sectores implicados e outros 
agentes; 

. Existência de fóruns diferenciados e adaptados a cada território, que 
decidem a adesão de novas empresas; 

. Vários suportes previstos; e 

. Mais uma vez, os fóruns permitiram adequar o regulamento às necessidades 
dos aderentes aos diferentes sectores e tendo em consideração os diferentes 
territórios. A formação para todos os intervenientes contribui para a sua 
qualificação; 

 
 

Utilidade 

. Reconhecimento manifestado pelos próprios interessados (PA); 

. Existência de 22 aderentes até ao momento; 

. Utilidade de conceitos/produtos similares noutros territórios europeus; 

. A mais valia não decorrerá apenas pelo produto em si, mas sobretudo pelo 
seu uso na concretização da estratégia PCV; e 

. A elevada taxa de adesão demonstra a utilidade dos produtos; 
 
 

Acessibilidade 

. Boas mas com necessidade de comunicar melhor as vantagens imediatas; 

. Estão previstos vários tipos de suporte: papel, digital e DVD, o que 
favorece o acesso aos vários públicos; 

. Devido à existência do regulamento, alguma terminologia utilizada pode 
não ser acessível a todos os potenciais utilizadores. Tal também se deve ao 
facto de haver uma grande heterogeneidade nas habilitações dos PA; e 

. A utilização de alguns suportes poderá necessitar de acompanhamento 
técnico. 

 
Igualdade 

. Característica transversal aos quatro eixos e compromissos da marca; 

. Pelo compromisso social tentando chegar a vários PA (por exemplo 
ementas em Braille); e 

. Inclusão da temática de género e igualdade de oportunidades no 
regulamento (eixo social); 

 
Transferibilidade 

. Grande potencial de transferibilidade/ produto desenhado para ser 
transferível; 

. O processo de transferência poderá ser potencializado através da narrativa 
da metodologia, dando exemplos concretos; e 

. Os produtos vão permitir a transferência das metodologias para outras 
situações.  

Fonte: Grelhas de validação dos produtos EQUAL (2.ª Fase).  
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No sentido de aperfeiçoar a qualidade do produto, foram ainda apontadas as seguintes 

sugestões de melhoria ou recomendações: 


1. Simplificar alguma da informação, tornando-a mais “leve”, dando visibilidade a 

alguns aspectos-chave; 


2. Manter a preocupação com o envolvimento das pessoas (comunidades) e 
implementar os mecanismos necessários para continuar a garantir a participação das 
pessoas (sob pena de ocorrer clivagem entre os objectivos do projecto e as populações 
locais); 


3. Aperfeiçoar a imagem e sua coerência; 


4. Passar a apresentar os conteúdos (kits) e brochuras em papel reciclado e materiais 

amidos do ambiente; 


5. Incorporar critérios de normalização na apresentação de documentos técnicos; 


6. Colocar separadores, melhorando o seu acesso a conteúdos específicos; 


7. Compartimentar o regulamento pelos vários sectores de intervenção; 


8.Ponderar a possibilidade de desenvolver uma “narrativa” (Prática Bem Sucedida); 


9. Reformular a formatação, tornando os textos mais atractivos; e 


10. Associar à marca uma entidade externa de certificação. 

 

A maioria das recomendações de melhoria (recomendações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9) foi 

incorporada aquando da actualização dos produtos PCV para disseminação, ou seja, no 

âmbito da Acção 3 do EQUAL. 

 

 

4.2.2 Intervenientes no Processo 
 

Questionada a equipa técnica relativamente ao entendimento e acolhimento do 

Projecto e da marca PCV pelos PA, foi unânime a resposta afirmativa, como se pode 

analisar no Quadro 20.  
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Quadro 20. Entendimento e acolhimento do Projecto pelos potenciais aderentes à marca PCV 
- % respostas dadas pela equipa técnica 

 

O projecto foi bem entendido e acolhido 
pelos potenciais aderentes PCV? 

% 
Respostas  

Sim 100 
Não 0 
NS/NR 0 

Total 100 

 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

 

Como seria expectável, muitas foram as reacções inerentes à participação e 

envolvimento destes PA no Projecto, das quais se destacaram a desconfiança, o 

interesse, a resistência, a participação, o empenho e a curiosidade (Figura 20). 

Reacções que o projecto estimulou nos P.A. (% de respostas)

0

20

40

60

80

100

Desconfiança Interesse Resistência Participação Empenho Curiosidade

R. não verificada

R. verificada

R. muito intensa

 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

Figura 20. Reacções que o Projecto estimulou nos PA - % respostas dadas pela Equipa 

Técnica 

 

 

Uma vez que o Projecto actuou tendo como estrutura orgânica quatro equipas 

territoriais, responsáveis pela promoção da participação dos PA, seriam previsíveis 

diferenças desta participação, nos diferentes concelhos de cada um dos quatro territórios 

de intervenção. Quando questionada acerca deste facto, mais de 80% da equipa técnica 
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respondeu existirem, de facto, tais diferenças. Os motivos que lhes poderão estar 

associados são os seguintes: 

• Tecido empresarial mais desenvolvido nuns concelhos do que noutros; 

• A dinâmica das pessoas nos diferentes concelhos; 

• Diferente participação e envolvimento dos políticos locais; 

• Diferenças de mentalidade dos empresários; e 

• O facto de em alguns territórios haver poucos elementos ligados a determinado 

sector, levando, por vezes, a uma menor participação.  

 

Finalmente, também a equipa técnica expressou o feedback recebido dos destinatários 

finais do Projecto (Público-alvo/potenciais aderentes; outras organizações externas à 

PD/sectoriais e territoriais) em relação à intervenção do PCV. Os resultados do 

questionário final de avaliação evidenciaram que a reacção foi positiva, tendo-se 

manifestado o sentimento de reconhecimento da estratégia e de expectativa face ao 

desenvolvimento da marca PCV pós-projecto, a satisfação geral dos intervenientes no 

projecto (agentes/organizações) quanto ao trabalho desenvolvido em parceria ao longo 

do projecto está expressa na Figura 21. 

 

Nível de satisfação face ao trabalho desenvolvido pela PD

16,7

50,0

33,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Abaixo expectativas De acordo com esperado Acima das expectativas

 

Fonte: IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV. 

Figura 21. Nível de satisfação, face ao trabalho desenvolvido pela PD 
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Metade dos inquiridos considerou que o nível de satisfação face ao trabalho 

desenvolvido pela PD foi igual ao esperado. Destaca-se ainda o facto de 1/3 dos 

inquiridos considerar um nível de satisfação acima do esperado.  

A intensidade de participação dos parceiros no Projecto foi variável ao longo de todo o 

período de desenvolvimento das Acções.  

Na Figura 22 apresenta-se a súmula dos aspectos positivos e negativos (referidos pelos 

próprios) do envolvimento das entidades parceiras no Projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) - Exercício final de auto-avaliação do Projecto PCV. 

Figura 22. Aspectos positivos e negativos do envolvimento das entidades parceiras no Projecto 

 

 

Uma vez concluído o Projecto traçaram-se algumas perspectivas para uma futura 

actuação conjunta desta PD. Os resultados obtidos no exercício de auto-avaliação final 

(2007) apresentam-se no Quadro 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Negativos: 

- As equipas muito grandes não são as mais 
eficientes; 
- Algum individualismo na resolução de questões 
problemáticas (mais interesse no “individual” do 
que no “colectivo”), atrasando ou limitando o 
avanço de determinadas acções; 
- Nem sempre as decisões ocorreram no tempo 
desejado (demora); e 
- Nem sempre a “missão” do Projecto se sobrepôs 
aos interesses individuais das organizações. 

Aspectos Positivos: 

- Interesse em alcançar objectivos 
comuns;  
- Diferentes áreas de formação dos 
agentes de desenvolvimento envolvidos 
(diferentes competências); e 
- Boa articulação entre a comissão 
técnica (validação/decisão) e a equipa 
técnica (decisão/acção). 
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 Quadro 21. Perspectivas de evolução futura da PD 

CENÁRIO DE EVOLUÇÃO FUTURA 

Ameaças Potencialidades 

- O término do projecto poderá “desmembrar” a 

equipa técnica; 

- Cisão da parceria, dados os interesses 

particulares das organizações parceiras; 

- A possibilidade do parceiro ICNB se 

desvincular do projecto e da marca (indefinições 

políticas), poderá representar uma séria ameaça, 

colocando em causa a lógica de disseminação a 

outras áreas protegidas nacionais; e 

- Conformismo da parceria face aos resultados já 

alcançados (não evolução /não acção). 

- Forte interesse dos aderentes pela 

marca PCV; 

- A constituição da APCV e a sua 

consolidação organizacional e funcional 

poderá contribuir para o cumprimento 

efectivo da missão do Projecto e da marca 

PCV; e 

- Acesso a novas fontes de 

financiamento, designadamente o Quadro 

de Referência Estratégico Nacional 

(QREN). 

 

 

Fonte: Equipa de Projecto PCV (2007) - Exercício final de auto-avaliação do Projecto PCV. 

 

 

4.3 Análise Final e Perspectivas de Desenvolvimento Futuro 
 
Para acções futuras, não deverão ser descuradas algumas “lições”, a seguir registadas e 

que a PD considerou serem indispensáveis como recomendações ou sugestões ao 

desenvolvimento de intervenções semelhantes noutros territórios nacionais abrangidos 

por áreas protegidas (IDARN (2008) - Relatório final de avaliação independente PCV): 

 

• Importa saber reconhecer as assimetrias dos territórios, preservar a sua 

individualidade e incutir ao mesmo tempo a noção de rede e as suas vantagens; 

• É muito importante que o público-alvo participe activamente nas decisões do 

Projecto. As suas opiniões devem ser consideradas e levadas em conta para a 

elaboração dos documentos finais; 

• A elaboração dos materiais promocionais também deve contar com a opinião do 

PA, nomeadamente o regulamento, o logótipo e o material promocional; 
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• O PA tem que sentir que é uma parte activa do Projecto/Processo, em que a sua 

opinião conta e reflecte as suas opiniões; 

• Têm de ser transmitidos de forma clara os princípios do Projecto aos aderentes e 

a necessidade destes cumprirem determinados padrões básicos, tal como as 

questões legais e algumas normas de responsabilidade ambiental e social; 

• As vantagens do trabalho em rede, entre vários sectores e a possibilidade de 

realização de parcerias entre eles, são uma mais-valia para o público-alvo; 

• É necessária “solidariedade” política para se conseguir avançar, se assim não for 

é muito complicado conseguir-se o que quer que seja; 

• Tentar envolver os potenciais aderentes ao máximo; 

• Mudar de estratégia sempre que necessário; 

• Constituir equipas técnicas com número mais reduzido de elementos; e 

• Formar antecipadamente a equipa técnica. 
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 II- A MARCA PARQUES COM VIDA: QUE FUTURO? 
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Capítulo II.1. 

Turismo e Desenvolvimento Sustentável – Enquadramento Temático 

da Marca Parques Com Vida 

 

O termo “desenvolvimento sustentável “ é largamente utilizado hoje em dia, 

atribuindo-se-lhe cada vez maior ênfase e importância. Segundo a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1988) da Organização das Nações 

Unidas (ONU), pode definir-se como o conjunto de processos e atitudes que atendem às 

necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades. 

O desenvolvimento sustentável requer, efectivamente, que se salvaguarde a 

capacidade de a terra manter a vida em toda a sua diversidade. Encara as preocupações 

da protecção do ambiente, da equidade social e da qualidade de vida, de diversidade 

cultural e de uma economia dinâmica e viável, com capacidade para gerar emprego e 

prosperidade para todos (Grupo para a Sustentabilidade do Turismo, 2007). 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido geralmente aceite como a base 

para o planeamento e gestão da nossa vida presente e futura e passou a servir os mais 

diversos interesses. Da nova ética do comportamento humano, passando pela 

proposição de uma revolução ambiental, até ser considerado um mecanismo de ajuste da 

sociedade capitalista, o desenvolvimento sustentável transformou-se num discurso 

poderoso e global, promovido por organizações internacionais, empresários e políticos, 

repercutindo-se na sociedade civil e na ordem ambiental internacional (Ribeiro e Costa, 

2001). 
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1.1.Desenvolvimento Sustentável – na Génese do Conceito 
 
A ideia de desenvolvimento sustentável teve origem no Relatório elaborado pelo 

MIT10 para o conhecido Clube de Roma11, intitulado “Os Limites do Crescimento “ (que 

vendeu mais de 30 milhões de cópias em 30 idiomas, tornando-se o livro sobre 

ambiente mais vendido de toda a história). 

A associação entre desenvolvimento e ambiente é anterior à Conferência de 

Estocolmo. Os presságios de uma nova concepção foram esboçados no encontro 

preparatório de Founex (Suíça), em 1971, onde se iniciou uma reflexão a respeito das 

implicações de um modelo de desenvolvimento baseado exclusivamente no crescimento 

económico, e na problemática ambiental. Esta discussão ganhou destaque com o 

economista Ignacy Sachs, gerando o conceito de eco desenvolvimento na década de 70 

(Ribeiro e Costa, 2001) a qual deu origem ao Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente - PNUMA (em inglês: United Nations Environment Programme, UNEP), 

levando a um incremento na ordem ambiental internacional e gerando uma série de 

reuniões e discussões na mesma década, procurando aproximar algo até então muito 

distante: a produção económica e a conservação ambiental (Bermann, 1992). Esta 

aproximação ocorreu de forma lenta, através de reuniões internacionais e relatórios 

preparatórios.  

Em 1987, a CMMAD, presidida pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, adoptou o conceito de desenvolvimento sustentável na publicação do 

famoso relatório “Our Common Future” (“O Nosso Futuro Comum”), mais conhecido 

como “Relatório Brundtland”. O relatório apontava para a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes, estando 

patente a definição mais empregue de desenvolvimento sustentável, que se reproduz a 

seguir:  

                                                 
10 O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (em inglês, Massachusetts Institute of Technology, 
MIT) é um centro universitário de educação e pesquisa privado, localizado em Cambridge, 
Massachusetts, nos EUA. O MIT é um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia, bem como noutros 
campos, como a gestão, economia, linguística, ciência política e filosofia. Dentre os seus proeminentes 
departamentos e escolas, destacam-se: Sloan School of Management, Lincoln Laboratory, Computer 
Science and Artificial Intelligence Laboratory, Media Lab e Whitehead Institute. 

11 Fundado em 1968 por Aurelio Peccei, industrial e académico italiano e Alexander King, cientista 
escocês, O Clube de Roma é um grupo de pessoas ilustres que se reúnem para debater um vasto conjunto 
de assuntos relacionados com política, economia internacional e , sobretudo, com o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável. 
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“ (...) aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades (CMMAD, 1988) (…)” 

 Em1992, a declaração do Rio de Janeiro, sobre ambiente e desenvolvimento, serviu 

como base para a formulação dos princípios da Agenda 21, um plano de acção 

detalhado, adoptado por inúmeros governos. Trata-se de um abrangente conjunto de 

metas para a criação de um mundo equilibrado. Esta foi aprofundada e alargada na 

cimeira mundial sobre desenvolvimento sustentável em Joanesburgo, em 2002, a qual 

resultou num plano de implementação com ênfase nas parcerias público – privadas, 

tendo-se definitivamente aceite que o desenvolvimento sustentável é construído sobre 

três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores - desenvolvimento 

económico, desenvolvimento social e protecção ambiental. Este paradigma reconheceu 

a complexidade e o inter-relacionamento de questões críticas como pobreza, 

desperdício, degradação ambiental, decadência urbana, crescimento populacional, 

igualdade de géneros, saúde, conflito e direitos humanos. 

 
 

1.2.Turismo Sustentável 
 
O turismo é uma actividade que pode verdadeiramente ter um grande impacto no 

desenvolvimento sustentável. Em parte, deve-se à sua dimensão total. Os Estados 

Europeus registaram mais de 440 milhões de entradas de turistas em 2005 (GST, 2007). 

Uma percentagem ainda maior de actividade turística ocorre na forma de turismo 

doméstico e de viagens diárias. O turismo é, directa e indirectamente, responsável por 

cerca de 10% do PIB europeu e por 20 milhões de postos de trabalho. Os europeus são 

responsáveis por mais de metade de todas as viagens internacionais, e as visitas por 

parte dos europeus fornecem uma fonte importante de receita para muitos países em 

vias de desenvolvimento (Grupo para a Sustentabilidade do Turismo, 2007).  

O turismo pode constituir uma ferramenta, não só para auxiliar ou forçar a regeneração 

e o desenvolvimento económico, como também para aumentar a qualidade de vida dos 

visitantes e das comunidades que os acolhem. Ao tornar o turismo mais sustentável, 

contribui-se de forma significativa para a sustentabilidade da sociedade europeia. 

(Grupo para a Sustentabilidade do Turismo, 2007). 

 Tem-se registado nos últimos anos um considerável aumento da consciencialização 

do consumidor relativamente ao impacto de viajar em férias, em parte promovida pela 



95 
 

extensa cobertura mediática (Grupo para a Sustentabilidade do Turismo, 2007). Os 

turistas preocupam-se claramente se os seus destinos de férias são atractivos, 

ambientalmente limpos e bem mantidos por pessoas cuidadosas e cívicas. Os segmentos 

de mercado turístico baseados na natureza e na cultura, têm registado um forte 

crescimento. Uma série de inquéritos, realizados em diferentes países europeus, 

demonstrou que a maioria dos turistas responde que a sua escolha de viagem e estadia 

recairia, provavelmente, em empresas que se preocupam com o ambiente e com a 

comunidade local (Grupo para a Sustentabilidade do Turismo, 2007).  

O reconhecimento da relação entre o ambiente e o desenvolvimento eleva 

efectivamente os recursos naturais a uma categoria de recursos turísticos indispensáveis 

à eficiência do investimento turístico e transforma a actividade turística num dos 

grandes intervenientes na conservação dos recursos naturais (Partidário, 1999). 

O que se passa com o turismo, passa-se aliás com as restantes actividades económicas, 

em relação ao reconhecimento da importância na manutenção de um ambiente saudável 

para as gerações actuais e futuras. No entanto, a relação especial que o turismo, tem 

com o ambiente e a sociedade, por um lado, se for deficientemente planeado ou 

desenvolvido em excesso, o turismo pode ser um agente de destruição destas qualidades 

especiais que são tão importantes para o desenvolvimento sustentável. 

 O conceito de sustentabilidade ambiental é normalmente utilizado neste contexto para 

exprimir a existência de uma relação inequívoca e biunívoca entre a actividade turística 

e o capital de recursos naturais, como se pode observar na Figura 23, com o objectivo de 

gerar experiências de elevada qualidade para o utilizador (Partidário, 1998). 

 
Fonte: Adaptado de Partidário (1999). 

Figura 23. Interdependência entre Ambiente e Turismo 

CAPITAL DE RECURSOS 
NATURAIS E CULTURAIS 

ACTIVIDADE 
TURÍSTICA 
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A procura do balanço entre o ambiente e o desenvolvimento está em conflito no 

domínio da gestão turística (Partidário, 1999). Além de oferecer destinos sustentáveis, 

as empresas turísticas e os turistas devem ser encorajados a abraçar a sustentabilidade 

de forma mais activa. Este facto diz respeito, em parte, à aceitação de responsabilidades 

mas também à aceitação das oportunidades apresentadas. Muitos dos desafios definidos 

pela sustentabilidade, e das correspondentes acções necessárias para os enfrentar, 

podem ser abordados de forma adequada pelos diversos actores chave, colaborando 

entre si ao nível do destino turístico. É aqui que as necessidades do ambiente, da 

comunidade local e das empresas se congregam. 

De acordo com o “Plano de Acção para um Turismo Europeu Mais Sustentável” 

(Grupo para a Sustentabilidade do Turismo, 2007) existe uma série de princípios na 

base do conceito de desenvolvimento sustentável e que têm uma particular incidência no 

turismo e na abordagem que devemos ter na Europa:  

• “ (…) Ter uma abordagem holística e integrada: todos os vários impactos do 

turismo devem ser tidos em conta no seu planeamento e desenvolvimento. 

Além disso, o turismo deve ser correctamente equilibrado e integrado através 

de uma gama completa de actividades com influência sobre a sociedade e o 

ambiente; 

• Planear a longo prazo: desenvolvimento sustentável significa pensar nas 

necessidades das gerações futuras assim como nas nossas próprias 

necessidades. Planear a longo prazo requer a capacidade de prolongar as 

acções ao longo do tempo;  

• Atingir uma velocidade e um ritmo adequado de desenvolvimento: o nível, a 

velocidades e a forma de desenvolvimento deve reflectir e respeitar o carácter, 

os recursos e as necessidades das comunidades hospedeiras e dos destinos; 

• Envolver todos os actores chave: uma abordagem sustentada requer uma 

participação ampla e empenhada na tomada de decisões e na implementação 

prática por todos os envolvidos nos resultados;  

• Fazer uso dos melhores conhecimentos actualmente em vigor: as políticas e as 

acções devem ser conduzidas e complementadas pelos melhores e mais 

avançados conhecimentos actualmente em vigor. As informações sobre as 

tendências e os impactos na área do turismo, e as capacidades e experiência, 

devem ser partilhadas em toda a Europa; 
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• Minimizar e gerir riscos – o princípio da prevenção: em situações de incerteza 

sobre os resultados, deve fazer-se uma avaliação completa e tomar-se medidas 

preventivas de forma a evitar danos para o ambiente ou para a sociedade;  

• Reflectir impactos nos custos – princípio utilizador – poluidor – pagador: os 

preços devem reflectir os custos reais do consumo e das actividades produtivas 

para a sociedade, tendo, não só, implicações na poluição como também na 

cobrança pela utilização de estruturas com custos de gestão significativos a 

elas associados; 

• Estabelecer e respeitar limites, sempre que apropriado: a capacidade de carga de 

locais específicos e de áreas mais vastas deve ser reconhecida, com prontidão e 

capacidade de limitar, sempre que apropriado, o volume de desenvolvimento 

turístico e dos fluxos turísticos; e 

• Levar a cabo acções de acompanhamento contínuo: a sustentabilidade refere-se a 

tudo que implique compreender os impactos e estar alerta para eles em 

qualquer altura, para que se operem as mudanças e melhoramentos necessários. 

(…) “ 

 

Segundo Cavalcanti (1994), é inaceitável que a lógica do desenvolvimento da 

economia entre em conflito com a que governa a evolução da biosfera, tal como tem 

ocorrido na experiência dos últimos 50 anos, o que induziu o físico Henry Kendall 

(prémio Nobel de Física), do MIT, a afirmar que os seres humanos e o mundo natural 

estão numa rota de colisão (ISEE, 1994). Subjacente a esta ideia encontra-se o sentido 

de responsabilidade que as presentes gerações devem ter relativamente às gerações 

futuras, o que obriga o cientista a pesquisar sobre de que maneira o uso dos recursos à 

disposição do homem deve ser feita, de forma a preservar a capacidade de sustentação 

do ecossistema. Trata-se de deslocar a ênfase no crescimento contínuo da economia 

para o compromisso com a preservação do meio ambiente (Cavalcanti, 1994). 

A lógica do desenvolvimento sustentável não deixa de ser conflituosa. Rodrigues 

(1997) considera que todo o desenvolvimento implica produção e não existe produção 

sem danos ambientais. Benakouche e Santa Cruz (1994) citam o exemplo da poluição, 

como um dos maiores desafios contemporâneos e esclarecem:"Havendo um nível de 

poluição -zero, existirá também um nível de produção zero, o que é também inviável. " 

Isto significa que se não quisermos que o turismo provoque impactos de ordem 
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sociocultural, económica e ambiental, então deveríamos parar imediatamente de o 

fomentar, o que parece inviável e até absurdo.  

O que preconiza o desenvolvimento turístico sustentável é procurar minimizar os 

impactos causados pela actividade turística, mas para isso cada agente envolvido no 

processo - turistas, residentes e moradores, empreendedores, empresários e autoridades 

públicas locais - deverão também fazer a sua quota-parte de esforço. A soma do que 

cada um vier a fazer, parcialmente e localmente, ao nível de cada empresa ou cada 

município/ região, é que permitirá que o turismo avance em termos de sustentabilidade, 

ou seja, utilizar a máxima “ pensar globalmente e agir localmente”. 

 
 

1.3.Turismo Sustentável em Espaços Protegidos 
 

O enraizamento da preocupação pela sustentabilidade do turismo é já uma realidade na 

UE. A receptividade a orientações europeias já é notória em alguns países, uma vez que 

muitos governos nacionais enquadram estes princípios estratégicos nos quadros de 

actuação deste sector. Assim é o caso português, cujo enquadramento da 

sustentabilidade do turismo se materializa no PENT, destacando como factor distintivo 

os Parques Naturais. 

Portugal dispõe das "matérias-primas" – condições climatéricas, recursos naturais e 

culturais - potenciadoras do desenvolvimento e consolidação de vários produtos 

turísticos estratégicos. O turismo de natureza está identificado no PENT como um dos 

10 produtos turísticos12 estratégicos nacionais. 

Neste produto turístico estratégico são apontados cinco factores distintivos na Região 

Porto-Norte de Portugal, dos quais os Parques se assumem como categoria estratégica. 

Confirma-se então a importância e potencialidade dos factores ambientais, culturais e 

etnográficos na atracção crescente de uma quota de turistas e visitantes, com reflexos 

positivos directos no turismo destes territórios.  

Ainda de acordo com o PENT, o desafio para Portugal, ao nível das Áreas Protegidas, 

deverá basear-se no desenvolvimento da oferta que respeita o ambiente. Para tal, são 

                                                 
12 Os 10 produtos estratégicos identificados no PENT são: Sol e Mar, Touring Cultural e Paisagístico, 
City Break, Turismo de Negócios, Turismo de Natureza,Turismo Náutico (inclui os Cruzeiros), Saúde e 
Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial e Gastronomia e Vinhos. 
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apontados dois objectivos estratégicos: produtos vendáveis turisticamente e preservação 

das áreas protegidas. 

Actualmente, o turismo sustentável em áreas protegidas, apresenta-se não só como 

objectivo, mas , acima de tudo, como pressuposto ao desenvolvimento local, na medida 

em que a sua lógica de intervenção, ambientalmente sustentável, mobiliza diversos 

actores, despoleta complementaridades, catalisa sinergias e concretiza as mais-valias 

dos territórios.  

De acordo com Graça (2003), hoje não há Plano Director Municipal que não tenha o 

turismo como instrumento de desenvolvimento estratégico, numa multiplicidade de 

nomenclaturas, que vão do turismo rural, ao sustentável, de natureza, aventura, cultural, 

suave, discreto, ecoturismo, enfim o “bom turismo”, por oposição ao “mau turismo” das 

multidões. Trata-se do turismo como instrumento conservacionista, da natureza, dos 

modos de vida locais, da tradição. O “tradicional” chama fortemente os turistas, estando 

em curso uma reintrodução massiva nos produtos turísticos deste tipo de 

“primitividade”, necessária para a boa venda do produto (Lanfant, 1992). 

 
 

1.3.1.Metas para o Turismo Sustentável 
 

De acordo com a OMT/PNUMA (2005)13, são as seguintes as 12 metas para o turismo 

sustentável: 

1) Viabilidade económica: assegurar a viabilidade e competitividade dos destinos e 

empresas turísticas, para que consigam prosperar e usufruir de benefícios a longo prazo; 

2) Prosperidade local: maximizar a contribuição do turismo para a prosperidade do 

destino hospedeiro, incluindo a percentagem de despesas do visitante que é retida 

localmente; 

3) Qualidade do emprego: reforçar o número e a qualidade dos postos de trabalho 

locais criados e apoiados pelo turismo, incluindo níveis salariais, condições de trabalho 

e possibilidade de acessos a todos sem discriminação em razão de género, raça, 

incapacidade ou de qualquer outro motivo; 

                                                 
13 Making Tourism More Sustainable, A guide for policy makers, 2005 (Tornar o Turismo Mais 
Sustentável, Guia para Responsáveis Políticos), consulta no site: http://www.ccdr-alg.pt, em 14 de Agosto 
de 2009.  
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4) Equidade social: procurar uma distribuição alargada de benefícios económicos e 

sociais do turismo ao longo da comunidade receptora, incluindo a melhoria de 

oportunidades, rendimentos e serviços à disposição dos mais pobres; 

5) Realização por parte do visitante: proporcionar uma experiência segura, satisfatória 

e realizadora para os visitantes, acessível a todos sem discriminação em razão de sexo, 

raça, incapacidade ou de qualquer outro motivo;  

6) Controlo local: envolver e dar poder às comunidades locais no planeamento e na 

tomada de decisões sobre a gestão e o desenvolvimento futuro na sua área, em consulta 

com outros actores chave; 

7) Bem-estar da comunidade: manter e reforçar a qualidade de vida nas comunidades 

locais, incluindo as estruturas sociais e o acesso aos recursos, equipamentos públicos e 

sistemas de apoio à vida, evitando qualquer tipo de degradação ou exploração social;  

8) Riqueza cultural: respeitar e reforçar o património histórico, a autenticidade 

cultural, as tradições e os traços distintivos das comunidades hospedeiras; 

9) Integridade física: manter e reforçar a qualidade das paisagens, sejam urbanas ou 

rurais, e evitar a degradação física e visual do ambiente;  

10) Diversidade biológica: apoiar a conservação de áreas naturais, habitats e vida 

selvagem, e minimizar os danos a eles causados; 

11) Eficiência dos recursos: minimizar a utilização de recursos escassos e não 

renováveis no desenvolvimento e operação das instalações e serviços turísticos; e 

12) Pureza ambiental: minimizar a poluição do ar, da água e dos solos e a produção de 

resíduos por parte das empresas de turismo e dos visitantes. 

 
 

1.3.2.Carta Europeia de Turismo Sustentável 
 

A Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) em Áreas Protegidas é um 

importante instrumento de planeamento e gestão do desenvolvimento sustentável do 

turismo. A sua elaboração está em consonância com as prioridades expressas nas 

recomendações da Agenda 21, adoptadas na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro em 

1992, e nas prioridades do programa de acções da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (em inglês: International Union for Conservation of Nature - 

UICN).  
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Dos princípios enunciados na Carta Mundial para o Turismo Sustentável, aprovada na 

Conferência Mundial do Turismo Sustentável, em Lanzarote (1995), salienta-se a 

necessidade e a vontade dos responsáveis pelas Áreas Protegidas e representantes do 

sector turístico em desenvolver um turismo na lógica do desenvolvimento sustentável.  

O fenómeno do turismo nas Áreas Protegidas é por todos reconhecido e aponta para 

taxas de crescimento superiores às de outras formas de turismo, em particular na Europa 

(Carta Europeia de Turismo Sustentável, Parque Natural do Alvão, dossier de 

candidatura 2008-2012).  

Este facto, já analisado anteriormente, pode ser por um lado considerado como uma 

mais-valia para estes territórios (Áreas Protegidas), pela possibilidade de 

desenvolvimento económico, mas igualmente como uma potencial ameaça, já 

confirmada em alguns pontos do globo, onde o turismo de massas provocou 

consequências ambientais desastrosas, pela exaustão dos recursos naturais e pela perda 

de biodiversidade. Considerando que o turismo nas Áreas Protegidas depende 

essencialmente da qualidade e da diversidade dos recursos naturais, esta base, uma vez 

destruída, rapidamente compromete a oportunidade de desenvolvimento económico que 

o turismo pode trazer. 

Ambas as visões da questão “turismo versus conservação da natureza e da 

biodiversidade” convergem, cada vez mais, no sentido de admitirem que o fenómeno do 

turismo nas Áreas Protegidas cresce de tal forma e a tal ritmo que importa encontrar 

soluções e práticas que conduzam a um desenvolvimento harmonioso e sustentável do 

turismo (Carta Europeia de Turismo Sustentável, Parque Natural do Alvão, dossier de 

candidatura 2008-2012).  

Em consciência, várias entidades (governamentais e não governamentais, nacionais e 

internacionais) têm dedicado cada vez mais tempo e recursos a eventos e a publicações 

que suportem e divulguem boas práticas na área do eco-turismo. Exemplo disso, a 

Federação Europeia de Parques (EUROPARC), editou em 1993 um documento de 

reflexão “Loving them to death”, precursor de toda a estratégia/metodologia hoje em 

curso relativa à Carta Europeia de Turismo Sustentável em Áreas Protegidas. Com 

efeito, o EUROPARC constituiu um grupo de trabalho que fez uma reflexão profunda 

sobre a questão do turismo nas Áreas Protegidas e estabeleceu um conjunto de 

recomendações que, em termos práticos, se vieram a traduzir na elaboração da 

metodologia da CETS e na sua implementação em 10 Parques pilotos da Europa, na 

constituição de um processo de candidatura dos Parques europeus à CETS, a deferir 
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pelo EUROPARC, após auditoria ao respectivo Parque. (Carta Europeia de Turismo 

Sustentável, Parque Natural do Alvão, dossier de candidatura 2008-2012).  

A procura do balanço entre o ambiente e o desenvolvimento está presentemente em 

conflito no domínio da gestão turística e o reconhecimento desta relação obriga a uma 

avaliação dos critérios e opções de desenvolvimento turístico a nível nacional, regional 

ou municipal, face aos recursos disponíveis, ao seu valor e à sua sensibilidade ambiental 

ou ecológica (Partidário, 1999).  

Resulta claro que há neste momento um forte movimento, em toda a Europa, para 

mitigar os efeitos negativos de um fenómeno que vai ser inevitável (o turismo crescente 

nas Áreas Protegidas), mas também de reconhecimento que ele pode ter efeitos 

positivos, na medida em que o turismo nestes espaços (maioritariamente de montanha) 

pode constituir ainda uma oportunidade para as populações locais e para os sistemas 

agro-rurais, desfavorecidos por uma Política Agrícola Comum (PAC), que não lhes 

reconhece a importância devida, como sustentáculos de uma paisagem, de 

biodiversidade, de protecção dos recursos naturais mas igualmente de produção de bens 

agro-alimentares de qualidade (Carta Europeia de Turismo Sustentável, Parque Natural 

do Alvão, dossier de candidatura 2008-2012).  

Segundo Partidário (1999), o turismo tem muito a ganhar na adopção dos princípios da 

sustentabilidade. Assumir uma responsabilidade ambiental em matéria turística é 

condição essencial para a garantia de uma imagem turística valorizada e isto implica e 

pressupõe a adopção de estratégias políticas que assegurem a manutenção dos 

elementos indispensáveis à prossecução de objectivos de desenvolvimento turístico, ou 

seja, os valores humanos, os recursos ambientais e culturais. 

A CETS é um instrumento que estabelece, de uma maneira concreta, os princípios do 

turismo sustentável nas Áreas Protegidas e como se podem aplicar no território. Tem 

sido elaborada em Áreas Protegidas Europeias, juntamente por empresários turísticos e 

outros actores locais.  

O sistema de adesão à CETS é um acordo voluntário que compromete as partes 

envolvidas (gestores das Áreas Protegidas (AP’s), empresários turísticos e outros 

actores locais) a levarem a cabo uma estratégia local de turismo sustentável. 

A CETS tem como principais objectivos: 

• Fomentar o conhecimento e o apoio às AP’s, que representam uma parte 

fundamental do nosso património natural e cultural, e que por ele se deve 

conservar para usufruto das gerações actuais e futuras; 
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• Compatibilizar a conservação dos valores do território com a satisfação das 

aspirações dos empresários, com as expectativas dos visitantes e com as 

necessidades da população local; e 

• Realizar uma gestão sustentável ao desenvolvimento turístico das AP’s.  

 

Por outro lado, os princípios da CETS são os seguintes: 

1. Envolver os actores locais (relacionados com o turismo) na gestão e 

desenvolvimento da actividade turística no território; 

2. Elaborar e implementar uma estratégia de turismo sustentável e um plano de acção 

para o território; 

3. Proteger e promover o património natural e cultural do território, evitando um 

desenvolvimento turístico excessivo; 

4. Oferecer aos visitantes uma experiência de alta qualidade;  

5. Proporcionar informação adequada aos visitantes sobre os valores do território; 

6. Promover produtos turísticos genuínos que permitam aos visitantes descobrir, 

compreender e estabelecer uma relação com o território;  

7. Aumentar o conhecimento sobre o território e o tema da sustentabilidade entre os 

actores locais relacionados com o turismo; 

8. Garantir que o desenvolvimento da actividade turística não põe em causa a 

qualidade de vida da população local; 

9. Aumentar os benefícios do turismo para a economia local; e 

10. Controlar o fluxo de visitantes para reduzir os impactos negativos que o turismo 

possa causar. 

 

A candidatura ao EUROPARC para obtenção da CETS, por parte dos quatro Parques 

do Norte (PNM, PNDI, PNAl, PNPG, este último para revalidação) surgiu como uma 

oportunidade de mobilização de iniciativas que visam a consolidação de uma estratégia 

de desenvolvimento do turismo sustentável nos territórios dos Parques, assente na 

promoção e na gestão prudente dos espaços naturais. 

O processo de adesão à CETS pressupôs o envolvimento de todos os intervenientes do 

sector turístico do território, na elaboração e operacionalização de uma estratégia de 

desenvolvimento e promoção de um turismo sustentável de elevada qualidade.  

A estratégia definida assentou nos princípios enunciados na CETS, tendo por base o 

envolvimento dos agentes e entidades com intervenção nos citados quatro territórios 
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(reuniões de trabalho realizadas aquando da elaboração do diagnóstico). Assim, partindo 

do diagnóstico realizado e dos princípios enunciados pela CETS, e fazendo a adaptação 

adequada aos respectivos territórios, foram identificados grandes objectivos para 

potenciar a gestão integrada e sustentável do turismo. 

Após todo o processo que envolveu as candidaturas citadas, e as respectivas auditorias, 

os quatro Parques, são actualmente signatários da CETS. 

Resta referir que todo o território acima citado é detentor de “Carta Europeia de 

Turismo sustentável”, podendo a curto prazo os agentes económicos deste território 

serem implicados na segunda fase da CETS, especialmente na atribuição deste selo 

europeu certificador do turismo sustentável. 

 
 

1.4.Abordagem Integrada de Desenvolvimento Social, Territorial e Sectorial 

Sustentável - Enquadramento Temático da Marca Parques Com Vida 

 
Aquando da Presidência Portuguesa da União Europeia (UE) no ano 2000, foram 

propostas 24 linhas directivas com efeitos ao nível do crescimento económico e do 

emprego, do conjunto dos estados-membros – a Estratégia de Lisboa. Desta forma, 

estavam lançadas orientações de base com vista ao aumento da competitividade da 

economia europeia, garantindo a sustentabilidade do Estado Social moderno, e 

melhorando a qualidade do ambiente (CIEJD, Estratégia de Lisboa relançada, 200614).  

Com base nesta Estratégia, e desde então, coube aos estados-membros a assunção 

destas medidas e a intensificação dos seus esforços com vista à realização dos 

objectivos delineados até 2010. 

O Grupo para a Sustentabilidade do Turismo (GST), constituído pela Comissão 

Europeia em 2004, entende ser complementar à Estratégia de Lisboa, a Estratégia de 

Desenvolvimento Sustentável (EDS), renovada em 2006, uma vez que “As duas 

estratégias reconhecem que os objectivos económicos, sociais e ambientais se podem 

complementar devendo, por isso, avançar em conjunto” (GST, 2007). 

São três as metas definidas pela EDS15 para o desenvolvimento do turismo na Europa: 
                                                 

14  Consulta no site http://www.eurocid.pt/, em 06 de Agosto de 2009. 

 

15 Consulta no site http://www.desenvolvimentosustentavel.pt/, em 06 de Agosto de 2009. 
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• Prosperidade económica, assegurando a competitividade, viabilidade e prosperidade das 

empresas do sector e dos destinos turísticos e proporcionando oportunidades de 

emprego de qualidade (remunerações/condições justas e evitar formas de 

discriminação); 

• Equidade e coesão social, melhorando a qualidade de vida das comunidades locais e 

envolvê-las no planeamento e gestão, proporcionando uma experiência de segurança, 

satisfação e realização aos visitantes, à disposição de todos, sem discriminação de 

género, raça, religião, deficiência ou de qualquer outra forma; e 

• Protecção cultural e ambiental, minimizando a poluição e a degradação ambiental 

(global e local) e a utilização de recursos escassos, usados pelas actividades turísticas e 

mantendo e reforçando a riqueza cultural e a biodiversidade, contribuindo para a sua 

valorização e conservação. 

 

Centrado na experimentação de ideias e práticas inovadoras relacionadas com a 

Estratégia Europeia de Emprego, o Programa de Iniciativa Comunitária (PIC) EQUAL 

apresentou um conjunto de prioridades, das quais aqui se destaca a terceira – 

Adaptabilidade, por enquadrar a intervenção do Projecto PCV.  

Foi no âmbito desta área de intervenção que o PCV se orientou, mais concretamente 

no caderno de encargos XII – Rede de Observatórios Regionais/Sectoriais para a 

reconversão e competitividade. 

A intervenção do anterior Projecto e actual marca PCV assumiu-se assim como 

instrumento de agregação, organização e promoção destes territórios de elevado 

potencial turístico, cuja visibilidade, já muito acentuada, poderá aumentar de forma 

sustentada, fruto de um esforço que se pretende conjunto de todos os actores locais, 

tendo em vista a criação e sustentação de vantagens competitivas e a concretização de 

uma forma inovadora de desenvolvimento, indo de encontro aos conceitos de 

sustentabilidade, pois o turismo sustentável, tal como refere Graça (2003), “é um 

modelo de desenvolvimento e não um tipo de turismo. É um modelo tripartido, onde à 

rentabilidade económica e à preservação de ecossistemas, se alia a equidade social, isto 

é, a distribuição da riqueza.”  

A Figura 24 sugere a lógica de integração territorial do turismo sustentável. 
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Fonte: Adaptado de Graça, 2003. 

Figura 24. Lógica de integração territorial do turismo sustentável 

 

A sustentabilidade deve ser, cada vez mais, equiparada à qualidade – os turistas devem 

reconhecer que os locais que se preocupam com o ambiente, com os seus recursos 

humanos e com as comunidades locais são também mais susceptíveis de se 

preocuparem com eles.  

No território de abrangência da marca, onde o tecido económico e produtivo é pouco 

competitivo, a proposta de turismo PCV apresenta-se como um sector-chave para o 

desenvolvimento sustentável, de acordo com uma planeada apropriação dos bens 

naturais, históricos e culturais dos próprios territórios. Neste contexto (PCV), a 

actividade turística é conduzida em harmonia com a natureza e com os atributos e 

tradições dos núcleos turísticos receptores e em respeito com as suas leis, práticas e 
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costumes, tornando o desenvolvimento do turismo mais sustentável, para que este 

possibilite conciliar os interesses da actividade turística com a urgente necessidade de 

poupar e preservar os recursos naturais, para que as gerações actuais e também as 

vindouras, não tenham a sua qualidade de vida afectada negativamente. 

O planeamento turístico não é uma panaceia, mas pode contribuir de forma consistente 

no sentido de um desenvolvimento sustentável (Colin, 2001), de forma a adequar as 

práticas turísticas à correcta estruturação do espaço receptor (Sadler, 1992; OMT, 

1993). É urgentemente necessário que o turismo seja desenvolvido de uma forma 

ambientalmente mais responsável e socialmente mais justa, tal como prevê o próprio 

compromisso da marca PCV. 
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Capítulo II.2 

Marketing Territorial – Exemplo da Marca Parques Com Vida 

 

Hoje em dia, e de forma mais ou menos generalizada, os mais diversos países, regiões, 

cidades e locais procuram alcançar uma imagem favorável, agradável, causadora de 

“boas sensações” de forma a atrair novos investidores, moradores, visitantes e turistas. 

Pensa-se que uma imagem depreciativa e estereotipada, associada a factores negativos, 

impede o desenvolvimento efectivo e transversal dos vários territórios. 

Sendo o marketing territorial utilizado ao serviço da concepção, gestão e promoção 

dos lugares, com o objectivo de aumentar a atractividade junto de públicos internos e 

externos, as estratégias utilizadas pelos territórios para posicionar e comunicar os seus 

atributos, podem apresentar-se como um instrumento precioso ao serviço da estratégia 

territorial (Gaio e Gouveia, 2007). Neste contexto, e face aos crescentes desafios com a 

aceleração da globalização e pelos novos paradigmas de competição, actores sociais, 

políticos, económicos e académicos tendem, cada vez mais, a assumir e interpretar, sob 

uma perspectiva multidisciplinar, as questões relacionadas com a gestão do território e a 

consequente sustentabilidade e competitividade.  

A formatação de um território, simultaneamente apelativo e competitivo, resulta do 

interesse de todos os stakeholders territoriais envolvidos, tais como investidores, 

residentes, visitantes, turistas, entidades públicas, empresas e outros. 

De acordo com Gaio e Gouveia (2007), sob o pressuposto de que o alcance de um 

desempenho territorial competitivo está em larga medida na dependência daquilo a que 

se denomina atractividade integrada do território e que a essência do marketing se 

caracteriza pelo reconhecimento e satisfação das necessidades da procura, resultando 

essa satisfação de percepções favoráveis que os públicos têm dos produtos, reconhece-

se, sobretudo desde a década de 90, a pertinência da abordagem aos lugares numa 

perspectiva de marketing e a sua promoção como um eixo estratégico para a 

competitividade (Anholt, 2005; Gertner e Kotler, 2004; Kotler et al., 1999 e 2002). 

Se atendermos a que os factores críticos de sucesso de desenvolvimento dos lugares 

estão amplamente associados à capacidade de criação de uma liderança regional com 

uma visão de futuro, à criação de redes, à promoção do empreendorismo e do 

envolvimento das populações na agenda regional, (Barclays, 2002 e Urban and 
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Economic Development Group16, 2001), torna-se inevitável a perspectivação dos 

contributos do marketing para motivar e promover comportamentos orientados a tais 

finalidades. 

Convém, antes de avançar com a temática e fazendo a respectiva ligação ao turismo e 

à marca PCV, abordar a questão do “produto”, que, segundo Kotler, et al. (1994), se 

define como um conjunto de atributos físicos e psicológicos (tangíveis e intangíveis) 

que um determinado bem ou serviço possui para satisfazer os desejos e necessidades 

dos clientes.  

O produto compõe-se assim de duas variáveis ou elementos: uma parte tangível e 

outra intangível. A parte tangível constitui o produto em si, tal como é oferecido, e a 

parte intangível está vinculada directamente à percepção que os consumidores têm dos 

produtos. 

No produto turístico predomina a variável intangível, tornando-se difícil defini-lo. O 

factor chave do produto turístico reside, sem dúvida, nos recursos existentes num 

determinado destino, que são a fonte de motivações que originam as deslocações e 

estadias dos turistas (Kotler, et al., 1994).  

Cada vez mais se evidencia a forte aposta em associar à mais-valia de um produto, 

uma marca que o identifique e o distinga claramente de outros. Como refere o ICEP 

(Jornal Pessoas e Lugares, 2007), para captar pessoas, que são o “ouro” e a matéria-

prima mais incontornável do desenvolvimento, é preciso que exista oferta de futuro. 

A marca do destino e a forma como é percebida na mente dos actuais e potenciais 

visitantes e turistas é um elemento essencial (Kotler, et al., 1994) e identifica-se como 

um nome, símbolo, logótipo, lema ou outra forma simbólica que identifica e diferencia 

o destino. Deve enunciar uma promessa de uma experiência memorável (vivência, 

emoção) que fique associada ao destino. Serve também para consolidar a memória de 

experiências (emoções) que só se obtém nesse destino. 

A marca resume, assim, a identidade do destino, a forma como ele se pretende 

projectar nos mercados e ser reconhecido – notoriedade e imagem. Uma Marca é uma 

promessa, uma antecipação, uma expectativa (Kotler, et al., 1994). 

No âmbito da actividade do marketing territorial a marca assume-se, efectivamente, 

como um elemento nuclear (Pennington, 2004) e, neste sentido, o marketing, mais 

                                                 
16 Consulta no site http://www.odpm.gov.uk/, em 08 de Agosto de 2009. 
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particularmente o capital-marca das cidades/regiões (pelas representações que incutem e 

pelo uso estratégico que fazem das variáveis do marketing-mix17) potencia uma ligação 

sinergética com o desenvolvimento económico, contribuindo quer para atrair e reter 

pessoas e empresas, quer para favorecer o branding18, através da extensão da imagem e 

atributos da marca da cidade aos produtos e “clusters” locais promovendo novas e 

múltiplas centralidades no território (Gaio e Gouveia, 2007). 

No contexto das estratégias de branding, os sistemas estratégicos de gestão de marcas 

territoriais visam a promoção nos públicos de determinadas percepções, 

comportamentos e associações favoráveis ao alcance dos objectivos territoriais e 

desenvolvem um processo que se sistematiza através da sequência apresentada na 

Figura 25 (Gaio e Gouveia, 2007). 

 

 
Fonte: Adaptado de Gaio e Gouveia, 2007. 

 
Figura 25. Síntese do processo de gestão de marcas territoriais 

                                                 
17 O Marketing mix é formado por um conjunto de variáveis controláveis que influenciam a maneira como 
os consumidores respondem ao mercado. 
18 Branding diz respeito ao trabalho de construção de uma marca junto do mercado. 
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Fruto das profundas mudanças que ocorrem ao nível económico, tecnológico e 

político, a actual dinâmica territorial é caracterizada por uma grande competição entre 

os vários espaços (Vicente, 2001), que terão que envidar todos os esforços no sentido de 

promover a auto-imagem e sentimento de pertença do público face ao local, potenciar o 

dinamismo e empreendorismo, desenvolver capital relacional, favorecer co-branding 

através da extensão a produtos e “clusters”, captar investimento externo e atrair 

visitantes (Gaio e Gouveia, 2007). 

A operacionalização do marketing territorial é feita através da integração de três 

variáveis distintas mas complementares: 

- Política de produto – território: intervenções sobre as componentes tangíveis e 

intangíveis dos territórios; 

- Promoção: incide na atracção de investimentos, de organizações e de pessoas, através 

da gestão do contacto entre a oferta e a procura potencial; e 

- Organização: articulação dos diferentes agentes locais responsáveis por diferentes 

componentes da oferta territorial e promoção das oportunidades oferecidas pelo 

território, desenvolvendo uma determinada imagem e identidade e reforçando o seu 

posicionamento competitivo. 

Na figura 26 pode analisar-se a operacionalização do marketing territorial num 

determinado espaço/território. 

 
Fonte: Adaptado de Jornal de Animação da Rede Portuguesa Leader + (2007). 

 

Figura 26. Operacionalização do marketing territorial, num determinado espaço/território 
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A gestão e a promoção do território constituem, efectivamente, os principais focos da 

organização social e política, essencialmente pela sua influência no modus vivendi e 

pelo seu impacto no desenvolvimento económico, social e ambiental do mesmo. Estes 

factos não são alheios aos agentes locais e regionais que promovem activamente os 

territórios, cada vez mais preocupados com uma gestão moderna e eficaz, com efeitos 

positivos ao nível do potencial de atracção de visitantes e/ou turistas.  

A estratégia de marketing da PCV deverá incidir sobre a comunicação e divulgação de 

produtos, segundo as preferências dos turistas e as aptidões do território. Com a 

adopção da estratégia PCV existem, em primeiro lugar, benefícios económicos para a 

sociedade e, em segundo, benefícios financeiros para as empresas, resultantes do efeito 

de alavancagem do fenómeno turístico (Plano de Marketing PCV, 2006). A estratégia 

deverá ter também efeitos estimuladores ao nível da valorização da imagem dos Parques 

(junto das populações residentes), contribuindo, desta forma, para melhorar a auto-

estima dos seus habitantes e das instituições de referência. 

Assim, a estratégia PCV passa pelas seguintes variáveis a utilizar no âmbito do 

marketng-mix (Plano de Marketing PCV19, 2006): 

 

a) Produtos /Ofertas /Packs /Programa de adesão 

Proposta de entretenimento turístico de carácter ambiental. Localizada na zona norte 

de Portugal, a PCV disponibiliza uma oferta constituída por quatro zonas naturais 

protegidas onde o turista pode usufruir da experiência única de entrar em contacto 

directo com o ambiente natural, com um grau de intervenção humana harmonioso com o 

meio natural. Como complemento da oferta turística, existe na região uma rede de 

serviços de qualidade, qualificados pela marca, que vão ao encontro das necessidades do 

visitante e turista, mantendo o ambiente e a natureza como uma preocupação constante 

(de acordo com regulamento específico). A gestão desta iniciativa está a cargo de uma 

entidade que tem como objectivo o desenvolvimento sustentado dos territórios, através 

do envolvimento dos recursos naturais e da economia local. Para os prestadores de 

serviço, a adesão à marca representa a hipótese de potenciarem a sua oferta através da 

entrada numa rede seleccionada de parceiros. 

 

                                                 
19 Aproveitam-se os ensinamentos obtidos com o plano de marketing PCV (2006) dada a actualidade e 
premência do mesmo, não havendo assim, neste aspecto, necessidade de reinventar algo de novo.  
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b) Preço 

A adesão à PCV implica a aceitação de uma taxa de adesão de determinado valor. O 

aumento do valor de adesão deverá procurar reflectir o incremento que os aderentes irão 

sentir no valor acrescentado que a marca proporciona. 

 

c) Pessoas 

A fonte de contacto está representada pelos prestadores de serviço e pela equipa 

técnica da PCV. Aqui percebe-se a extrema importância da formação aos prestadores de 

serviços, que terão contacto directo com o cliente final (empregados de balcão, 

empregados de mesa, recepcionistas, vendedores, animadores, outros) e que essa 

formação assente nas vertentes abordadas pelo Compromisso PCV.  

 

d)Instalações Físicas 

Todos os estabelecimentos aderentes à PCV funcionam como pontos de informação 

para o cliente final, devendo estar permanentemente munidos do material promocional, 

bem como de ferramentas de apoio aos conhecimentos adquiridos na formação e, 

preferencialmente, dispor de acesso ao portal PCV, para poder complementar a 

informação disponibilizada aos turistas. Os estabelecimentos estão identificados como 

aderentes à marca PCV, sendo-lhes cedido o uso da marca mediante o cumprimento do 

seu regulamento geral. 

 

e) Força de Vendas 

A força de vendas consiste numa equipa de operacionais no terreno, com o objectivo 

de angariar aderentes para a iniciativa. A sua missão é dar a conhecer a PCV e explicar 

o seu modo de funcionamento, visando a adesão dos contactados. A equipa técnica 

mencionada é oriunda da própria entidade gestora da marca – a Associação PCV- ou de 

entidades associadas fundadoras que com aquela celebrarem protocolo, nomeadamente 

as ADL`s fundadoras da marca e já anteriormente apresentadas. 
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Em jeito de conclusão do presente capítulo, pode afirmar-se que a criação de uma 

Marca constitui, de facto, uma diferença: 

“…a marca não é um produto, é uma proposta de experiência identificada e distinta, 

que pressupõe uma expectativa e uma garantia de serviço para o consumidor. São 

exemplos de como uma gestão moderna é motor de transformação e desenvolvimento 

local, mudando as formas de criar e gerir empresas.” (Jornal de Animação da Rede 

Portuguesa Leader + (2007) , Pessoas e Lugares). 
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Capítulo II.3. 

Análise SWOT - Pontos Fortes e Fracos, Ameaças e Oportunidades da 

Marca Parques Com Vida 

 
Tal como numa empresa, o planeamento estratégico visa que um território descole 

para o desenvolvimento e se afaste dos seus competidores, aproveitando e estimulando 

os recursos e os actores endógenos existentes no próprio território (Fonseca e Ramos, 

2004). 

A ideia de gestão estratégica reflecte-se num projecto global de desenvolvimento para 

o território, a longo prazo, suficientemente ambicioso e exigente, a tal ponto que 

permita não só superar as limitações diagnosticadas, mas também antecipar e promover 

mudanças estruturantes. Para levar a bom porto estes objectivos exige-se um 

levantamento exaustivo de informação sobre o território (um diagnóstico multi-

sectorial), que seja esclarecedor sobre os principais problemas que o afectam e seus 

motivos, bem como acerca das suas potencialidades de desenvolvimento. Esse 

diagnóstico centra-se numa análise aos factores internos e externos, conhecido 

usualmente por análise SWOT (do inglês, Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), ou seja, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas com a 

evolução do território (Fonseca e Ramos, 2004). 

As forças e as fraquezas são factores intrínsecos ao território, que é necessário 

potenciar, no caso das primeiras, e de corrigir, no caso das últimas, através de medidas 

adequadas e de várias e coesas sinergias locais. As oportunidades e as ameaças, apesar 

de serem factores exógenos, influenciam de forma determinante o desenvolvimento dos 

territórios, embora não estejam sobre a sua alçada directa. De um modo geral, as 

oportunidades configuram-se como positivas para que os territórios possam afirmar 

vantagens competitivas. As ameaças assumem-se como um desafio colocado por uma 

turbulência externa desfavorável, que poderá debilitar a sua situação (Fonseca e Ramos, 

2004). 

 

A realização do presente capítulo apoia-se no “Plano de Marketing PCV” e 

especialmente na experiência pessoal, resultante do trabalho diário e contínuo, desde a 

Acção 1 do EQUAL até ao momento presente, com a marca PCV. 
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3.1 Forças 
 
O facto de a PCV conter um leque variado de serviços fundamentais no turismo e os 

agregar e articular sob uma só marca é uma mais-valia importante para a própria 

iniciativa. O carácter diferenciador do segmento de turismo de natureza, dentro do 

sector do turismo e o “know-how” tecnológico da PCV, através da associação a 

especialistas do mercado, permite-lhe acompanhar as tendências tecnológicas, postura 

de vital importância no sector do turismo. A proposta de criação do observatório da 

marca, enquanto instrumento de monitorização dos fluxos turísticos e de gestão da 

marca, constitui também um elemento fortalecedor da iniciativa. O facto de alguns dos 

territórios que integram a iniciativa serem amplamente conhecidos a nível nacional e o 

facto de o European Charter para o desenvolvimento sustentado em áreas protegidas 

prever a partilha de conhecimento e experiência entre todos os membros da Federação 

Europarc, são também aspectos positivos que devem ser destacados. 

 

As principais forças da PCV são as seguintes: 

 

• A criação de uma marca como forma de abordar o mercado; 

• Oferta organizada, articulada e integrada de serviços turísticos; 

• Produto turístico diferenciado e inovador; 

• Rede PCV- rede de territórios e prestadores de serviços, que explora e concretiza 

as complementaridades entre os diversos serviços prestados, por forma à sua 

optimização, enquanto recurso turístico; 

• Portal PCV - funcionando como meio de divulgação e com funcionalidades 

práticas de promoção dos aderentes e dos territórios; 

• Novas tecnologias - a introdução das NTIC assume-se como um meio de 

valorização e incentivo ao consumo das produções locais e contribui para uma 

melhor organização da oferta turística dos territórios; 

• A promoção conjunta de um território alargado e coeso, em eventos nacionais e 

internacionais; 

• Plano de monitorização da PCV e futuro observatório da marca – permitindo 

aferir ao longo do tempo o impacto das actividades turísticas nos territórios, as 

necessidades formativas dos actores locais, os perfis profissionais emergentes, 

bem como caracterizar a procura turística perspectivando a sua evolução; 
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• Notoriedade das zonas protegidas enquanto destino turístico, associando à 

empresa a imagem turística dos Parques dos respectivos territórios e 

capitalizando as mais-valias associadas à visibilidade turística do Parque onde se 

inserem; 

• Formação PCV – com uma abordagem transversal ao compromisso PCV; 

• Existência regular dos Fora PCV – grupos de encontro e discussão permanente, 

onde se prevê a partilha de experiências a nível técnico e de gestão e o 

envolvimento efectivo dos agentes económicos aderentes à marca; 

• Integração no projecto e na gestão da marca de todos os agentes e entidades 

directamente afectados pela iniciativa e o estabelecimento de objectivos e 

benefícios comuns; 

• Implicação e co-responsabilização, desde o inicio, dos agentes locais na 

construção e actualização do regulamento geral da marca PCV; e 

• Exploração do mercado turístico associado ao turismo de natureza. 

 
 

3.2 Fraquezas 
 
O desconhecimento da marca, por parte do público em geral, a dimensão do mercado 

português quando comparado com outros mercados emissores a nível europeu e a 

diferença entre o poder económico do turista português e o poder económico de turistas 

de outros mercados emissores, são aspectos que podem enfraquecer a PCV. A oferta 

cultural de eventos disponibilizados e a qualidade do atendimento por parte dos 

aderentes são factores críticos de sucesso para a experiência turística. Se a notoriedade 

de algumas zonas integradas na iniciativa pode jogar a favor, a não associação dessas 

zonas à marca PCV é um handicap que deve ser ultrapassado. É fundamental para o 

sucesso desta iniciativa a adesão dos prestadores de serviço de referência na sua área de 

abrangência e que o portal seja verdadeiramente um pilar na comunicação da marca. Se 

não houver uma visão de longo prazo por parte dos agentes económicos e da 

comunidade em geral, para perceberem os frutos que podem ser colhidos com uma 

iniciativa desta natureza, a marca poderá não conseguir atingir a sua plenitude. 
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Resumem-se as principais fraquezas da PCV como sendo as seguintes: 

 

• Fraca notoriedade actual da marca; 

• Pequena oferta cultural a nível de eventos com capacidade para captar e cativar 

turistas; 

• Nível qualitativo do serviço prestado; 

• Falta de notoriedade das zonas de destino turístico, enquanto oferta integrada; 

• Fraca adesão por parte dos prestadores de serviços em alguns concelhos do 

território de abrangência da marca PCV; 

• Site PCV – neste momento não se constitui como um real canal de comunicação 

e divulgação da marca PCV; 

• Falta de visão empresarial e de abordagem profissional ao mercado por parte dos 

agentes económicos; 

• Dificuldades na utilização das NTIC por parte dos aderentes; 

• Falta de mão-de-obra qualificada no sector do turismo; 

• Atritos entre aderentes, existindo negativismo e individualismo na resolução de 

questões problemáticas; 

• Diferenças de mentalidade dos empresários; 

• Elevada dimensão geográfica do território de abrangência da marca, o que pode 

limitar técnica e financeiramente a gestão da própria marca; 

• Falta de coordenação entre os agentes económicos e as entidades responsáveis 

pela promoção; 

• Existência de agentes económicos em situação de ilegalidade; 

• Dificuldades em compatibilizar as sessões de trabalho da marca PCV com o 

trabalho dos agentes económicos; 

• Desmotivação dos agentes económicos e apego à subsídio-dependência; 

• Falta de sentido crítico, de pro-actividade e de envolvimento responsável e 

competente, por parte dos agentes económicos;  

• Falta de coordenação entre os agentes turísticos e a população local, 

nomeadamente ao nível da formatação de uma rede de oferta de produtos 

regionais (produtos agrícolas, artesanato); e 

• Falta de coordenação entre todos os agentes do território que prestam serviços de 

informação aos visitantes, sendo por vezes responsáveis por algum material 

informativo e promocional de fraca qualidade. 
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3.3 Oportunidades 
 
O alargamento da PCV a outras áreas protegidas fortaleceria a oferta disponível e, 

consequentemente, a marca, e seria um sinónimo de sucesso do formato actual. O 

potencial qualitativo da iniciativa nestes moldes é competitivo ao ponto de permitir 

atrair turistas oriundos de mercados mais sofisticados, o que, combinado com o 

crescimento do segmento de turismo relacionado com o turismo de natureza, 

proporciona uma excelente oportunidade de negócio. A possibilidade de explorar o 

potencial comercial da ligação entre os aderentes e a actividade desenvolvida pelo (s) 

sponsor (s) e a disponibilização de conteúdos para terminais tecnológicos portáteis 

como telemóvel, iPod e PDA,  de modo a enriquecer a experiência turística, são factores 

que não podem ser negligenciados. 

 

Elencam-se como as principais oportunidades da PCV, as seguintes: 

 

• Alargamento da marca PCV aos restantes parques do ICNB;  

• Obtenção de dimensão para conquistar mercados internacionais mais 

compensadores, mas também mais exigentes do ponto de vista da promoção e da 

qualidade da oferta; 

• Complementaridade da marca PCV com uma iniciativa europeia – a Carta 

Europeia para o Turismo Sustentável (CETS); 

• Fomento da legalização e adesão dos prestadores de serviços aos sistemas de 

certificação existentes; 

• Capacidade para incutir e fomentar nos actores locais e consumidores, 

comportamentos ambientalmente responsáveis, preservando a sustentabilidade 

associada aos sistemas agrários tradicionais; 

• Potencial de crescimento do segmento “Turismo de Natureza”; 

• Existência de um programa nacional de turismo de natureza em áreas protegidas; 

• O respeito pelo ambiente, conservação da natureza e biodiversidade são 

condições base e amplamente divulgadas e sentidas pela generalidade das 

pessoas para a sustentabilidade das actividades locais; 

• A actividade turística é entendida, quase sempre, como uma mais-valia para o 

território; 
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• O território tem motivos de interesse suficientes para inverter o fenómeno da 

sazonalidade; 

• Aumento da consciência, por parte dos agentes locais, para a necessidade de 

dinamizar a oferta durante todo o ano; 

• Cultura local rica em tradições que muitos visitantes gostariam de conhecer; 

• Aumento da dinamização e divulgação de actividades locais (tradições, usos e 

costumes); 

• A estratégia da marca assenta na valorização do território, no seu consumo 

interno e na sua promoção externa; 

• Empreendimento de um caminho de melhoria contínua da qualidade dos 

serviços prestados, valorização dos recursos endógenos dos territórios e adopção 

de conduta ambiental e social responsável; 

• Captação de potenciais Sponsors que ajudem a estratégia PCV; e 

• Capacitação dos aderentes para a incorporação das novas tecnologias da 

informação e comunicação. 

 

 

3.4 Ameaças 
 
É fundamental que os fluxos turísticos sejam controlados de modo a evitar a 

degradação das zonas protegidas. O cumprimento do compromisso PCV é também 

fundamental, bem como a correcta utilização da marca por parte dos agentes 

económicos, de modo a não prejudicar a identidade e a filosofia de base da PCV. É 

fulcral que a marca consiga manter uma postura empresarial e garantir receitas que lhe 

permitam a independência financeira e a sustentabilidade, caso contrário será subsídio -

dependente. O fenómeno da desertificação é um factor que pode prejudicar a marca, 

razão pela qual existe uma forte preocupação com a componente social. 

 

As principais ameaças da PCV são as seguintes: 

 

• Pequena dimensão do mercado português; 

• Poder económico do mercado português; 

• Degradação das áreas protegidas; 

• Incumprimento do Compromisso PCV; 
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• Utilização abusiva ou incorrecta da marca PCV; 

• Desinteresse pela iniciativa e abandono dos aderentes; 

• O término da iniciativa enquanto Projecto PCV poderá ter “desmembrado” a 

equipa técnica; 

• Cisão da parceria criada aquando do Projecto PCV, dados os interesses 

particulares das organizações parceiras;  

• Conformismo da Associação PCV face aos resultados já alcançados (não 

evolução /não acção). 

• Pouca sensibilidade das populações locais para a importância de uma “relação 

familiar” com os visitantes; 

• Curta permanência dos visitantes no território; 

• Insustentabilidade económica a médio-longo prazo/insuficiência de fontes de 

rendimento; 

• Fenómeno da desertificação das zonas rurais e do interior; 

• Inexistência de um plano de gestão de fluxo de visitantes; e 

• Falta de envolvimento adequado da comunidade local. 
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Capítulo II.4. 

Análise PEST - Factores Políticos, Económicos, Socioculturais e 

Tecnológicos que envolvem a Marca Parques Com Vida 

 
Para além da análise SWOT, explorada no capítulo anterior, a análise PEST é um 

modelo de análise da envolvente externa macro - ambiental da organização, cuja sigla 

corresponde às iniciais dos quatro grupos de factores ou variáveis a serem analisadas, 

nomeadamente as componentes política, económica, sociocultural e tecnológica. 

A realização do presente capítulo, tal como no capítulo anterior, apoia-se no Plano de 

Marketing PCV, e especialmente na experiência pessoal resultante do trabalho diário 

com a marca PCV. 

 
 

4.1. Factores Políticos 
 
O poder detido pelo Estado em entidades intervenientes na marca Parques Com Vida 

deve ser vigiada, para que cause o mínimo transtorno à prossecução dos objectivos 

traçados. Neste aspecto convém frisar a contínua preocupação com a falta de articulação 

entre a marca PCV e a marca “Parques de Portugal”, da responsabilidade do ICNB. 

Relacionado com esse factor, também as alterações nessas entidades devem ser motivo 

de preocupação. 

É importante que, caso se verifiquem fusões ou mudanças de tutela entre entidades 

directa ou indirectamente envolvidas na marca, os responsáveis por funções que 

directamente a influenciem, assumam ou mantenham posturas coincidentes com as 

directrizes da PCV. 

 
Listam-se como principais factores políticos os seguintes: 

 
• Estabilidade governativa e orientações políticas a nível nacional e internacional; 

• Subsídios e incentivos financeiros; 

• Poder do Estado nas entidades parceiras de desenvolvimento da marca; 

• Perda de concentração e dispersão de esforços devido a mudanças estruturais em 

entidades promotoras ou entidades envolvidas; 
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• A possibilidade do parceiro ICNB se desvincular da marca (indefinições 

políticas), poderá representar uma séria ameaça, colocando em causa a lógica 

de disseminação a outras áreas protegidas nacionais; 

• Legislação relativa a Áreas Protegidas; 

• Legislação e regulamentação dos mercados; 

• Fusões ou alterações orgânicas de entidades directa ou indirectamente 

envolvidas na gestão da marca; 

• Interesse crescente demonstrado pelas Câmaras Municipais relativamente às 

questões ambientais e à promoção turística; 

• Diferente participação e envolvimento dos políticos locais; e 

• Pequeno envolvimento entre o sector do turismo e os serviços públicos. 

 

 

4.2. Factores Económicos 
 

Com influência a nível económico na marca, pode ser apontada a ligação por TGV 

Porto - Galiza, que poderá ter um impacto positivo na mesma, e a actual construção da 

auto-estrada transmontana, que permitirá a ligação entre vários concelhos que abrangem 

o território actual da marca. Do mesmo modo, o alargamento das instalações do 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro, novas rotas e o fenómeno crescente das companhias 

de aviação low cost, são factores que podem influenciar o fluxo turístico, sobretudo com 

origem em mercados estrangeiros. 

 O fenómeno de envelhecimento das populações que se verifica em países 

desenvolvidos proporciona o surgimento de um segmento de mercado sénior, que se 

caracteriza principalmente por disponibilidade para viajar e por um elevado poder de 

compra, uma vez que é composto por casais reformados e sem encargos com filhos. 

 
Listam-se como principais factores económicos os seguintes: 

 
• Ligação TGV Porto - Galiza; 

• Construção da Auto-Estrada XXI – a Auto-Estrada Transmontana; 

• Fenómeno low-cost no sector da aviação; 

• Alargamento e novas rotas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro; 

• Nível de desemprego (a nível nacional e internacional); 
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• Níveis salariais (a nível nacional e internacional); 

• O turismo no território é uma actividade com elevados índices de sazonalidade, 

tendo também uma parte dos empregos neste sector, um carácter sazonal; 

• Evolução dos produtos turísticos; 

• Custo dos factores produtivos; e 

• Poder de compra do segmento turismo sénior; 

 
 

4.3. Factores Sócio - Culturais 
 
A nível social e cultural, podemos apontar a tendência global que se tem verificado 

para o aumento do interesse em questões relacionadas com o meio ambiente e com a 

natureza, e que, consequentemente, tem proporcionado um crescimento do segmento do 

turismo de natureza. A homogeneidade existente a nível cultural entre a região Norte de 

Portugal e a Galiza pode ser um bom ponto de partida para a internacionalização da 

marca. A calendarização de actividades pode ser efectuada em função de épocas festivas 

e feriados dos locais de origem dos turistas, para maximizar os fluxos turísticos. 

 
Listam-se como principais factores sócio - culturais os seguintes: 

 
• Crescimento do segmento de “Turismo de Natureza”; 

• Tendência para a preocupação e interesse com questões de índole ambiental; 

• Educação da população para a preservação da natureza; 

• Evolução dos hábitos de consumo, preferindo produtos e recursos endógenos;  

• Despovoamento de algumas aldeias e elevado nível etário dos seus habitantes; 

• Norte de Portugal e Galiza são regiões sociais e culturalmente homogéneas; e 

• Épocas festivas e feriados nas zonas geográficas de origem dos consumidores. 

 
 

4.4.Factores Tecnológicos 
 
O site da PCV deve acompanhar as tendências do mercado da internet e disponibilizar 

as soluções mais eficientes e actuais para atingir os seus objectivos. Do mesmo modo, a 

marca PCV deverá acompanhar as evoluções tecnológicas no que respeita ao 

comportamento do consumidor perante a utilização de terminais tecnológicos portáteis, 
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para melhorar a experiência turística por parte dos consumidores. O número de acessos 

à intenet por banda larga em Portugal e no mundo inteiro tem crescido, criando 

possibilidades de comunicação e distribuição de conteúdos cada vez mais ricas e 

inovadoras. 

 
Listam-se como principais factores tecnológicos os seguintes: 

 
• Site PCV; 

• Crescimento acentuado no uso de NTIC por parte do cidadão comum; 

• Nível de investimentos públicos e privados em I&D; 

• Massificação de terminais tecnológicos portáteis; e 

• Melhoria dos canais de distribuição de conteúdos (banda larga). 
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Capítulo II.5. 

Benchmarking - “Marcas de Qualidade e Sustentabilidade Associadas 

a Áreas Protegidas” 

 

Segundo o IAPMEI20,  a metodologia do benchmarking nasceu na década de 70 e teve 

um marco importante na empresa Xerox, que iniciou um processo sistemático de 

pesquisa sobre os processos de gestão e produção utilizados pelas suas concorrentes e 

por outras organizações de destaque em determinadas áreas. Durante a década de 80 

este conceito foi difundido em todo mundo e, na década de 90, o seu uso estendeu-se, 

principalmente a organizações norte-americanas e europeias.  

O benchmarking é uma metodologia utilizada pelas organizações para aperfeiçoar a 

gestão através da realização sistemática de levantamentos de dados e análises de 

práticas, processos, produtos e serviços prestados por outras organizações. O processo 

gera informações importantes para que as organizações conheçam diferentes formas de 

lidar com situações e problemas semelhantes e, desta forma, contribui para que as 

mesmas possam aperfeiçoar os seus próprios processos de trabalho. Trata-se de um 

processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e práticas, em relação aos mais 

directos concorrentes ou a empresas reconhecidas como líderes de mercado. 

As informações geradas nos processos de benchmarking favorecem a transferência de 

conhecimento, entre organizações ou empresas, e a identificação de potenciais áreas a 

melhorar. As organizações representantes das melhores práticas, não são estáticas e vão 

prosseguindo num espírito de melhoria contínua, evitando ser alcançadas pela sua 

concorrência.  

O benchmarking pode permitir descobrir oportunidades e também ameaças 

competitivas, podendo ser utilizado como um meio privilegiado para atingir a 

excelência (Martins et al., 2009). De facto, esta técnica permite-nos analisar diferentes 

situações e, evidentemente, conseguir retirar, de cada uma das experiências em estudo, o 

melhor a aplicar no caso que nos interessa. Poderemos ver, pelos exemplos a seguir 

apresentados, que situações com denominadores comuns e realidades semelhantes 

podem atingir objectivos análogos por caminhos diferentes. Efectivamente, os exemplos 

                                                 
20 Consulta no site http://www.iapmei.pt/, em 04 de Setembro de 2009. 
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reflectem vários tipos de organizações que, em torno de uma marca de qualidade, 

ambicionam o desenvolvimento sustentável de determinados territórios onde 

desenvolvem a actividade. 

Apresentam-se quatro casos de estudo: um francês, um espanhol, um italiano e um 

inglês. Para cada caso analisam-se sucintamente alguns dados: território, objectivos, 

forma de funcionamento, competências e factores chave na sua implementação. 

 

 

Caso Francês: Federação dos Parques Naturais Regionais da França21 

 

Território:  

Representante de 46 Parques Regionais Franceses, a Federação dos Parques Naturais 

Regionais da França é o porta-voz para a rede de Parques Naturais. 

 

Marca: "Parque Natural Regional". 

 

Objectivos:  

• Representar os interesses colectivos dos parques naturais regionais; 

• Participar na definição e execução das políticas em favor do desenvolvimento 

rural francês; e 

• Difundir e divulgar a ética dos Parques Regionais e suas acções no território 

francês e no estrangeiro.  

 

Como funciona:  

A Federação, para realizar as suas missões, possui uma equipa multidisciplinar de 25 

pessoas. Está organizada em cinco pólos de competências (institucionais, território, 

desenvolvimento sustentável, internacional e comunicação) e um centro administrativo. 

 

 

 

 
                                                 
21 Consulta do site http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr, em 19 de Outubro de 2009. 
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Competências e Factores Chave na sua implementação: 

• A Federação dos Parques Naturais Regionais está envolvida na assessoria 

técnica e acompanhamento no desenvolvimento de Charters Parks;  

• É ouvida pelo Ministro da Ecologia e Desenvolvimento Sustentável, no âmbito 

do procedimento de classificação, renovação da classificação ou desclassificação 

de um Parque; 

• Lidera e coordena os sistemas de distribuição da marca "Parque Natural 

Regional”; 

• Organiza reflexões nos Parques para incentivar o intercâmbio de experiências no 

desenvolvimento de ferramentas metodológicas e principais programas 

experimentais com o intuito de ajudar os Parques a realizar as suas missões; 

• Normalmente organizam-se grupos de trabalho sob a responsabilidade de 

comissões temáticas; 

• A marca "Parque Natural Regional" é uma protecção de registo colectivo 

atribuída a produtos e serviços; 

• A marca expressa o compromisso com a região: produtores, fornecedores e 

artesãos envolvem-se no sentido de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da região e da descoberta do Parque através dos seus produtos e 

serviços;  

• A marca "Parque Natural Regional” é composto por um emblema e uma 

descrição figurativa de cada parque e formatado de acordo com um gráfico 

nacional;  

• O uso da marca é concedido à entidade gestora do “Parque Natural Regional”, 

que é o fiador;  

• A gestão da marca apenas pode ser feita pela entidade gestora do “Parque 

Natural Regional”, ninguém a pode utilizar sem a permissão expressa do Parque;  

• Um Parque usa a sua marca em diversas situações:  

• Identificação do seu território e equipamentos específicos;  

• Necessidades institucionais; e 

• Apoio ao desenvolvimento local. 

• Os Produtos, serviços e know-how beneficiários da marca "Parque Natural 

Regional”satisfazem três dimensões importantes, "Território, preservação do 

meio ambiente e dimensão humana”.  
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Até à data, mais de 150 produtos e serviços, envolvendo mais de 500 produtores, 

fornecedores e empresas são beneficiários da marca "Parque Natural Regional". 

 

 

Caso Espanhol: Fundação DOÑANA 2122 

 

Território:  

DOÑANA, Andaluzia – Espanha. 

Fundação DOÑANA 21 é um novo modelo de agência para o desenvolvimento 

económico e social sustentável. 

 

Marca: “TAG DOÑANA 21”. 

 

Objectivos:  

• Impulsionar e promover as actividades públicas e privadas para o 

desenvolvimento económico sustentável de Doñana e arredores; 

• Promover a participação social para o desenvolvimento e conservação do Parque 

Doñana; 

• Promover acções públicas ou privadas benéficas para Doñana e arredores; 

• Promover a participação nas estratégias de desenvolvimento económico e social 

de Doñana; 

• Facilitar a coordenação entre as administrações públicas na execução do Plano 

de Desenvolvimento Sustentável de Donãna; 

• Colaborar no acompanhamento do Plano e incentivar a sua aplicação mais 

adequada, agindo como um parceiro com o governo e com a União Europeia; 

• Realizar acções de sensibilização, divulgação e difusão; e 

• Promover a partilha de experiências sobre desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

                                                 
22 Consulta do site http://www.donana.es, em19 de Outubro de 2009. 
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Como funciona:  

A Fundação Donãna 21 é constituída por uma equipa de profissionais qualificados que 

lhe conferem sustentação através de vários projectos realizados e assumidos, e que têm 

como objectivo principal dinamizar os Planos de Desenvolvimento Sustentável na 

região de Donãna.  

 

Competência e Factores Chave da sua implementação: 

• Promoção de actividades económicas como eixo central da filosofia do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável; 

• Fazer a ligação entre o desenvolvimento do tecido empresarial e a conservação 

do meio ambiente; 

• “TAG DOÑANA 21”, uma marca de qualidade que é sinónimo de natureza real 

e exemplo prático de desenvolvimento de negócios e preservação do meio 

ambiente; 

• Estabelecimento de metas no Plano, nomeadamente o desenvolvimento da 

industrialização e comercialização dos produtos da região, bem como o amplo 

uso de tecnologias limpas; e 

• Criação de projectos como: 

• “Infodoñana”: Tem como objectivo ligar os negócios com as novas 

tecnologias de informação e comunicação, como ponto essencial para manter 

um nível ideal de competitividade e oportunidades de mercado;  

• “Doñana – Empreender”: Promover o empreendedorismo entre os jovens na 

região de Doñana, através da formação e aconselhamento técnico e financeiro 

na execução dos seus projectos; e 

• “Etiqueta Doñana 21”: Este projecto reflecte a filosofia do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável na medida em que combina desenvolvimento 

económico com a conservação da natureza. Através do rótulo Doñana 21 as 

empresas desta região partilham a sua gestão, práticas de protecção 

ambiental, que assegurem o desenvolvimento da região através da oferta, que 

se distingue pelo respeito do meio ambiente e da qualidade dos seus produtos 

e serviços.  
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Caso Italiano: Parque Natural Adamello Brenta23 

 

Território:  

Itália, desenvolvendo a sua acção a nível regional na Província Autónoma de Trento, 

mais concretamente no Parque Natural Adamello Brenta. 

 

Marca: "Quality Park". 

 

Objectivos:  

• Incentivar o crescimento do turismo numa filosofia de desenvolvimento 

sustentável, em conformidade com os objectivos de promoção e protecção do 

território; 

• Reduzir os impactos ambientais por parte das empresas; e 

• Incentivar a disseminação de uma nova cultura de educação ambiental, 

propagando o conceito de qualidade ambiental certificada.  

 

Como funciona:  

A “Adamello Brenta Nature Park” é uma entidade com personalidade jurídica de direito 

público a cumprir as suas funções legitimadas pelas decisões tomadas no âmbito dos 

órgãos institucionais:  

• Comissão de Gestão; 

• Comissão Executiva; 

• Presidente; 

• Director; e 

• Revisores oficiais de contas. 

É a Comissão Executiva do Parque Natural Adamello Brenta que tem a 

responsabilidade de decidir a atribuição da marca "Quality Park".  

 

 

 

                                                 
23 Consulta do site http://www.pnab.it/cosa_facciamo/qualita_parco.html , em 19 de Outubro de 2009. 
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Competências e Factores Chave da sua implementação: 

• É um projecto de declaração ambiental / área de marketing, lançada após a 

certificação ISO 14001 obtida pelo Parque em 2001 (1.º na Europa) para 

difundir a filosofia da qualidade ambiental; 

• Envolve o tecido económico-social, empresas de turismo, sector agro-alimentar 

e escolas; 

• Premeia empresas, serviços ou individuos que atendam aos requisitos de 

protecção do ambiente e da ligação com o território e respeitem a cultura do 

parque, permitindo o uso do logotipo da “Quality Park”; e 

• Os candidatos devem demonstrar que cumprem uma série de critérios 

obrigatórios e facultativos relacionados com os aspectos ambientais, gestão e 

comunicação. 

 

 

Caso Inglês: Peak District National Park24 

 

Território:  

Inglaterra, desenvolve a sua acção a nível regional e mais especificamente no Peak 

District National Park. 

 

Marca: “Peak District Environmental Quality Mark”. 

 

Objectivos:  

Fomentar o desenvolvimento económico e o bem-estar social das comunidades 

inseridas no Parque Nacional. 

 

Como funciona:  

O Parque Nacional é um organismo público composto por dois grupos de pessoas - 

sócios e funcionários. 

Existem 30 membros na gestão do Parque, 16 são nomeados pelo município e 14 são 

nomeados directamente pelo Secretário de Estado. 
                                                 
24 Consulta do site http://www.peakdistrict.org/eqm , em 19 de Outubro de 2009. 
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Os candidatos à obtenção desta Marca de Qualidade são avaliados por membros de um 

painel de adjudicação independente, composto por representantes de organizações, 

incluindo: 

• Natural Inglaterra; 

• Acção Zona Rural; 

• Peak District Sustainable Tourism Forum; e 

• Amigos do Peak District / Campaign to Protect Rural England. 

 

Competências e Factores Chave da sua implementação: 

• A “Peak District Environmental Quality Mark” é uma marca de certificação que 

só pode ser atribuída a empresas que apoiam as boas práticas ambientais no Peak 

District National Park; e 

• As empresas “Environmental Quality Mark” têm que alcançar elevados padrões 

de qualidade em todos os aspectos de gestão, incluindo: 

• Conservação do Peak District National Park; 

• Utilização de produtos e serviços locais; 

• Utilização de produtos ecologicamente íntegros; 

• Uso eficiente da energia e água; 

• Minimização dos resíduos através da redução, reutilização e reciclagem; e 

• Fornecimento de informações ambientais aos clientes. 
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Capítulo II.6. 

Proposta de Estratégia para a Associação Parques Com Vida  

 
O mundo das marcas expandiu-se e influenciou tudo o que pode ser fabricado, 

fornecido, consumido, usado, ou até respirado e sonhado, revolucionando as relações 

tradicionais entre as pessoas e os produtos, criando nestas a necessidade de consumir 

“a” marca. 

De acordo com Dearlove e Crainer25, “num mundo de marketing global, as marcas 

tornaram-se na mais eficaz  arma competitiva. As verdadeiramente poderosas 

conseguem atingir o coração, a mente e a carteira dos consumidores. Inspiram lealdade  

e afecto”. 

«Uma marca é uma promessa e, no final, tem sempre que se cumprir as promessas. 

Um produto é o artefacto que confirma a realidade da promessa», afirma o futurista 

Watts Wacker (Dearlove e Crainer, consulta no site e dia já citados). 

A marca PCV, tal como as marcas em geral, e o seu próprio posicionamento, devem 

ser materializados através de gestão das variáveis como produto, preço, distribuição, 

comunicação, evidências físicas, pessoas e processos (Killingbeck e Trueman, 2002). 

A gestão destas variáveis no seu conjunto deverá garantir a harmonização dos 

objectivos da marca territorial com a natureza, custo e distribuição dos produtos e 

serviços territoriais e com as políticas promocionais do respectivo território. 

A marca, de forma estratégica e através do recurso a diversos instrumentos, divulga de 

forma adequada o posicionamento territorial contribuindo para a aproximação entre o 

posicionamento pretendido e o posicionamento efectivamente alcançado, tornando-se 

fundamental saber responder às seguintes questões (Gaio e Gouveia, 2007): 

- A marca porquê? – É dimensão da promessa; 

- Para quem? – Refere-se aos alvos; 

- Contra quem? – Define e delimita os concorrentes. 

Para Therkelsen e Halkier (2004) a procura de um eixo comunicacional que interesse 

simultaneamente a turistas e empresas conduz ao risco da promessa se tornar dispersa e 

abstracta (o que corresponde a uma não marca), insípida (não apelando a nenhum 

                                                 
25 Consulta no site http://www.centroatl.pt/edigest/edicoes99/ed_mar/ed53cap1.html, em 18 de Agosto de 
2009. 
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público e demasiado semelhante a outras concorrentes) ou orientada apenas para um 

determinado perfil de públicos, deixando os outros de fora.  

O sucesso está intimamente relacionado com a clara dependência de cooperação entre 

actores públicos e privados, na concertação de esforços para uma estratégia unificadora, 

que conduzam a uma visão partilhada do território e não de esforços individuais, 

isolados e fragmentados que dispersem o investimento e consequentemente a marca. 

A adopção de uma estratégia de marca umbrella para os territórios deve identificar 

objectivos convergentes dos diferentes actores territoriais, tornando-a mais poderosa do 

que as marcas fragmentadas, permitindo alcançar mais facilmente vantagens 

competitivas, maior projecção e notoriedade, melhores condições para o 

desenvolvimento de parcerias estratégicas, maior facilidade para capitalizar os 

investimentos em marketing, aumentar a protecção face à concorrência e ampliar o 

poder da oferta (Gaio e Gouveia, 2007).  

Como é evidente, o turismo não funciona por geração espontânea. Não basta estarmos 

numa das regiões mais preservadas da Europa para os turistas nos visitarem e 

constituírem um importante suporte socioeconómico das regiões deprimidas (Graça, 

2003), há necessidade de criar, definir e implementar estratégias estruturadas, 

consistentes e vencedoras. 

É convicção generalizada que o turismo, em particular o denominado turismo de 

natureza, terá um grande incremento em Portugal nos próximos anos. Dessa forma, a 

marca PCV deverá munir-se das condições por forma a agregar interesses e consensos e 

obter uma aceitação generalizada, tanto no quadro institucional, como dos potenciais 

aderentes e dos segmentos alvo. 

De acordo com Dearlove e Crainer, (consulta na internet, já citada acima) a gestão de 

marcas é uma arte subtil e misteriosa. As empresas não devem encarar as marcas como 

frivolidades ou como «males necessários», mas como investimentos dispendiosos, 

contudo, altamente lucrativos. Existe aqui um paradoxo: por um lado, para que 

mantenham a sua rentabilidade, as marcas devem evoluir através de «injecções de 

renovação», por outro lado, mudá-las demasiado pode ser a sua destruição.  

A proposta de estratégia futura a seguir pela entidade gestora da marca PCV é fruto do 

trabalho desenvolvido desde Janeiro de 2005 com a Acção 1 do EQUAL, e, 

consequentemente, com as Acções 2 e 3 do mesmo Programa Comunitário, ou seja, 

desde a sua primeira ideia conceptual até ao momento presente. Desenvolveu-se graças 

à experiência do trabalho com os associados PCV, com a preocupação diária de gestão, 
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implementação e controlo da própria marca, com a busca incessante de meios e formas 

de concretização de determinadas actividades e assenta em vários pressupostos de 

sucesso que a seguir se apresentam e discutem. 

A evolução futura da marca PCV está intrínseca e directamente dependente de três 

factores fundamentais, nos quais indirectamente encaixam muitos outros factores: o 

mercado PCV, quer ao nível da oferta (potenciais associados PCV), quer ao nível da 

procura (visitantes e turistas); da entidade gestora da marca e do financiamento 

conseguido para a sua concretização e plenitude. 

 
 

6.1. Enquadramento Estratégico 
 
A Euro Região Norte de Portugal/Galiza apresenta-se actualmente com uma população 

de cerca de sete milhões de habitantes, que constituem assim uma clientela potencial de 

visita ao território PCV, sobretudo depois da abertura de toda uma rede de auto-

estradas, permitindo ligações fáceis e rápidas aos principais centros populacionais (por 

via da A4 que liga o Porto a Bragança, da A7 que mais a norte da A4 liga todo o litoral 

norte com a A24, que, por sua vez, faz a ligação à auto-estrada das Rias Baixas que 

asseguram a ligação Sul da Galiza com Madrid) (Equipa de Projecto CETS, 2008). 

Ainda de acordo com o dossier de candidatura 2008-2012 do Parque Natural do Alvão 

à CETS, aquilo que foi no passado sinal de isolamento do território por falta de vias de 

comunicação, e contribuindo, de alguma forma, para a preservação destes valores 

naturais mas igualmente patrimoniais, é hoje uma oferta potencial inestimável. É 

importante saber aproveitar devidamente esta oportunidade através de uma estratégia de 

desenvolvimento de turismo sustentável. 

Para além de quatro Parques Naturais, de um Parque Nacional e de uma Área de 

Paisagem Protegida, a Região Norte oferece igualmente a visita a quatro Patrimónios 

Mundiais da UNESCO: os centros históricos do Porto e de Guimarães, o Douro 

Vinhateiro e o Parque Arqueológico do Vale do Côa. 

De acordo com o plano de marketing PCV (2006), o contexto de mercado em que se 

insere a marca pode genericamente descrever-se da seguinte forma: 

- Alto volume de procura: 20-52 milhões de viagens internacionais/ano na Europa em 

destinos de turismo de natureza; e 

- Alta taxa de crescimento: 8-10% anual da procura de turismo de natureza. 
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Já em relação ao contexto concorrencial e de acordo com a mesma fonte, podemos 

também afirmar o seguinte: 

- A marca PCV compete num mercado global de forte concorrência entre destinos de 

turismo de natureza; 

- Grandes perdas de competitividade centram-se no principal produto turístico de 

Portugal (sol e mar); 

- O consumidor manifesta novas preferências e padrões de consumo para as mesmas 

motivações; e 

- O consumidor tem cada vez maior poder na comparação de preços e condições de 

oferta, assim como na selecção dos destinos e opções de consumo. 

 
 

6.1.1. A Procura no Mercado Parques Com Vida 
 
O PENT (2007) considera que o turismo deverá crescer de forma sustentada acima da 

média europeia, particularmente em termos de receitas. No mercado internacional, 

Portugal ambiciona crescer anualmente 5% no número de turistas, atingindo os 20 

milhões de turistas em 2015 e cerca de 9% nas receitas, ultrapassando o patamar dos 15 

mil milhões de euros nesse ano, ou seja, mais do dobro do actual volume de receitas. 

Lisboa, Algarve e o Porto e Norte irão ser as regiões com maior contribuição absoluta 

para o crescimento, enquanto o Alentejo irá registar a maior contribuição relativa, com 

crescimentos anuais da ordem dos 11%. Desta forma, o turismo irá contribuir 

positivamente para o desenvolvimento económico do país, representando, em 2015, 

mais de 15% do PIB e 15% do emprego nacional. 

De acordo com o mesmo documento estratégico nacional (PENT), o Porto e Norte de 

Portugal deverão atingir entre 3,1 e 3,3 milhões de dormidas de estrangeiros, crescendo 

a uma taxa média anual de 8,5%, e verificar um aumento anual de 7,5% no número de 

turistas (hóspedes estrangeiros), até 2015. Neste período, as receitas (proveitos totais em 

estabelecimentos hoteleiros) deverão crescer a um ritmo anual de 11%, aumentando 

muito, face a 2006. 

Segundo os últimos dados apurados pelo INE (2009), no período de Janeiro a Junho de 

2009, a hotelaria recebeu (no total nacional) 5,9 milhões de hóspedes, que originaram 

16,1 milhões de dormidas, resultados que representam decréscimos de 6,2% e 8,8%, 
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respectivamente, quando comparados com o primeiro semestre de 2008, fruto da 

conjuntura económica internacional. 

Os dados provisórios do mês de Junho de 2009 revelaram, contudo, alguma 

estabilidade, tendo os estabelecimentos hoteleiros registado um movimento de hóspedes 

e dormidas semelhante ao de Junho de 2008: 1,2 milhões de hóspedes (-0,3%) e 3,6 

milhões de dormidas (-1,6%). Os residentes contribuíram com 1,3 milhões de dormidas, 

o que representou um significativo aumento relativamente a Junho de 2008 (+18,4%).  

Segundo a mesma avaliação do INE (2009), o bom desempenho do mercado interno 

poderá estar relacionado com campanhas promocionais dirigidas para este mercado, 

associadas ao aumento da procura dos destinos nacionais, na sequência da conjuntura 

económica desfavorável e eventualmente do aparecimento da Gripe A. O clima 

favorável, que beneficiou o período de feriados consecutivos ocorrido em Junho, 

contribuiu igualmente para o aumento das dormidas de residentes. Pelo contrário, os 

não residentes mantêm uma evolução negativa (decréscimo homólogo de 10,2%), 

correspondendo a 2,3 milhões de dormidas. Os principais mercados emissores 

representaram 72,5% do total das dormidas de não residentes e mantiveram um 

desempenho maioritariamente negativo, com destaque para o mercado britânico, com 

um decréscimo homólogo das dormidas dos seus residentes próximo dos 20%. A única 

excepção foi a Espanha, que apresentou um crescimento de 8,8%. 

Observando a distribuição regional do total de dormidas verifica-se que a maioria das 

regiões turísticas continua a apresentar resultados negativos, embora menos acentuados 

do que nos meses anteriores. Pelo contrário, em comparação com o mês de Junho de 

2008, o Alentejo, o Centro e o Norte, registaram aumentos significativos das dormidas, 

que no Alentejo superaram mesmo os 20%.  

No Quadro 22 pode analisar-se o total de dormidas por região, comparando os anos de 

2008 e 2009 em períodos idênticos (dados provisórios do INE, 2009). No Quadro 23 

podem comparar-se as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, segundo a NUTS II, 

no período entre 2002 e 2008. 
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Quadro 22. Total de dormidas por região, comparando os anos de 2008 e de 2009, em 

períodos idênticos 

         
Unidade: 
103 

    2008 2009 (Provisório)  

    JUN 
JAN-
JUN JUN JAN-JUN 

 Total  3 701  17 613  3 640  16 067 
 Norte   349  1 860   366  1 794 
 Centro   317  1 646   355  1 598 
 Lisboa   713  4 029   681  3 612 
 Alentejo   91   482   111   498 
 Algarve  1 559  6 024  1 507  5 399 
 Açores   123   480   117   454 
 Madeira   548  3 091   502  2 712 

 

Fonte: INE, dados provisórios, 2009. 

 

 

Quadro 23. Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, segundo a NUTS II 

                  

Anos e 
meses Total Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve 

R A 
Açores 

R A 
Madeira 

                  
2002 34 208 968 3 262 430 2 875 953 6 531 055  998 586 14 294 303  777 935 5 468 706 
                  
2003 33 875 471 3 145 780 2 918 012 6 424 706  947 381 14 037 579  804 028 5 597 985 
                  
2004 34 140 581 3 330 650 3 111 099 6 994 783  993 016 13 252 873  965 084 5 493 076 
                  
2005 35 520 631 3 438 518 3 297 407 7 257 148  939 270 13 814 274 1 135 588 5 638 426 
                  
2006 37 566 461 3 844 374 3 508 135 8 162 614  978 492 14 163 652 1 180 096 5 729 098 
                  
2007 39 736 583 4 228 965 3 851 235 8 679 040 1 098 569 14 704 384 1 184 375 5 990 015 
                  
2008 39 227 938 4 250 764 3 880 275 8 410 405 1 085 673 14 265 164 1 127 513 6 208 144 

 

Fonte: INE, dados provisórios, 2009. 

 

Como se percebe pelo quadro anterior, a Região Norte tem vindo a apresentar valores 

sempre crescentes de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, desde o ano de 2003. 

Nos Quadros seguintes (Quadros 24, 25, 26 e 27) podem analisar-se: dormidas (n.º) nos 

estabelecimentos hoteleiros por concelho PCV, estada média (n.º) nos estabelecimentos 

hoteleiros por concelho PCV, proporção de hóspedes estrangeiros (%) por concelho 

PCV, taxa líquida de ocupação cama (%) nos estabelecimentos hoteleiros por concelho 

PCV, respectivamente, no ano 2007. 

 



140 
 

Quadro 24. Dormidas (n.º) nos estabelecimentos hoteleiros por concelho PCV, no ano 2007 
 

Localização geográfica N.º  
Arcos de Valdevez 10270 
Melgaço _ 
Ponte da Barca 5771 
Terras de Bouro 58711 
Mondim de Basto _ 
Freixo de Espada à Cinta _ 
Vila Real 62398 
Bragança 84673 
Miranda do Douro 22746 
Mogadouro 3979 
Montalegre 14730 
Vinhais _ 
Figueira de Castelo Rodrigo 6557 

 
Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria. 

 

 

Quadro 25. Estada média (n.º) nos estabelecimentos hoteleiros, por concelho PCV, no ano 

2007 

Localização geográfica N.º 
Arcos de Valdevez 1,60 
Melgaço - 
Ponte da Barca 1,60 
Terras de Bouro 2,30 
Mondim de Basto - 
Freixo de Espada à Cinta - 
Vila Real 1,80 
Bragança 1,30 
Miranda do Douro 1,30 
Mogadouro 1,20 
Montalegre 1,80 
Vinhais - 
Figueira de Castelo Rodrigo 1,10 

 
 

Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria. 
 
 

Sucintamente, podemos afirmar que o concelho de Bragança foi o que apresentou 

maior número de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, no entanto a estada média 

maior verificou-se para o concelho de Terras de Bouro. Vila Real é o concelho que 

apresentava maior percentagem de hóspedes estrangeiros, assim, como a maior taxa 

líquida de ocupação cama (%) nos estabelecimentos hoteleiros por concelho PCV, no 

ano 2007. 
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Existem concelhos que não apresentam qualquer valor, por inexistência de dados do 

INE. 

 
Quadro 26. Proporção de hóspedes estrangeiros (%) por concelho PCV, no ano 2007 
 

Localização geográfica % 
Arcos de Valdevez 9,60 
Melgaço - 
Ponte da Barca 17,10 
Terras de Bouro 4 
Mondim de Basto - 
Freixo de Espada à Cinta - 
Vila Real 19,40 
Bragança 17,20 
Miranda do Douro 14,70 
Mogadouro 5,30 
Montalegre 11,70 
Vinhais - 
Figueira de Castelo Rodrigo 0,60 

 
Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria. 

 
 
 

Quadro 27. Taxa líquida de ocupação cama (%) nos estabelecimentos hoteleiros por concelho 
PCV, no ano 2007 

 
Localização Geográfica % 

Arcos de Valdevez 12,90 
Melgaço - 
Ponte da Barca 12,50 
Terras de Bouro 19,50 
Mondim de Basto - 
Freixo de Espada à Cinta - 
Vila Real 30,90 
Bragança 18,40 
Miranda do Douro 16,70 
Mogadouro 11,20 
Montalegre 27,10 
Vinhais - 
Figueira de Castelo Rodrigo 19,10 

 
Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria. 

 
 
 
Dada a dificuldade em obter dados ao nível de cada concelho PCV, apresentam-se, no 

Quadro 28, as dormidas (n.º) no turismo no espaço rural por localização geográfica 

(NUTS - 2002) e modalidade de hospedagem. Verificou-se que em 2007, a modalidade 

que apresentava maior número de dormidas era o turismo rural (34,10%) seguido, do 
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turismo de habitação (33, 40%). 

 

Quadro 28. Dormidas (n.º) no turismo no espaço rural por localização geográfica (NUTS - 

2002) e modalidade de hospedagem 

 

 
Dormidas (N.º) no 
turismo no espaço 

rural por 
Localização 

geográfica (NUTS - 
2002) e Modalidade 

de hospedagem 
(turismo no espaço 

rural) 

 
Distribuição das 
dormidas (%) no 
turismo no espaço 

rural por Localização 
geográfica (NUTS - 

2002) e Modalidade de 
hospedagem (turismo 

no espaço rural) 

 
 

Localização geográfica 
(NUTS - 2002) 

 
 

Modalidade de 
hospedagem (turismo no 

espaço rural) 

N.º  %  

Total 170829 100 
Turismo de habitação 56979 33,40 
Turismo rural 58188 34,10 
Agro-turismo 20135 11,80 
Turismo de aldeia 5573 3,30 
Casas de campo 19044 11,10 

Norte 

Hotel rural 10910 6,40 
 

Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria. 
 

Resta fazer algumas considerações de ordem mais qualitativa, de acordo com as 

apreciações dos operadores e empresários turísticos da região (Equipa de Projecto 

CETS, 2008 e elementos obtidos pela equipa técnica da PCV, nos fora realizados com 

os agentes económicos): 

• É notório o crescente aumento do número de visitantes de segmentos mais 

qualificados, onde se posicionam os visitantes com motivações culturais e de 

lazer; 

• As motivações relacionadas com a natureza e com a descoberta das marcas da 

ruralidade do território têm ganho uma importância crescente; 

• Existe no território um nicho de mercado particularmente dinâmico, relacionado 

com formas activas de exploração turística (turismo da natureza, desporto & 

aventura, Todo-o-Terreno, passeios pedestres); e 

• Ao longo dos últimos anos, as taxas de ocupação dos estabelecimentos 

hoteleiros na Região Norte apresentaram, nos meses de Janeiro, o seu nível 

mais baixo, em contraste com Agosto, onde se manifestou o nível mais alto. 

Ressalta, pela sua amplitude, o aumento considerável da procura no período 
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estival. O fenómeno da sazonalidade no território reflecte essencialmente as 

flutuações próprias da procura interna, mais forte no período estival e em 

certas alturas do ano (fim do ano, Carnaval, Páscoa e vindimas). Neste plano, o 

impacto da procura associada por exemplo ao período das vindimas no Douro 

Vinhateiro é significativo, o que realça o peso relativo das motivações 

enoturísticas comparativamente a outras, tais como a visita a familiares e 

amigos, passeio e excursionismo; e 

•  Quanto à procura dos turistas estrangeiros, as flutuações dos fluxos turísticos 

são menos acentuadas ao longo do ano, verificando-se, no entanto, maior 

procura durante o período das vindimas. 

 

Em resumo, podemos dizer que os diferentes indicadores de exploração da actividade 

turística no território, em particular dos estabelecimentos hoteleiros, mostram uma 

tendência sustentada de crescimento. Notam-se, porém, algumas disfunções em termos 

da hotelaria, que as recentes aberturas de novas unidades hoteleiras vieram esbater, mas 

não solucionar. Os hotéis estão muito segmentados em clientelas de perfil 

socioeconómico médio-alto, enquanto as pensões e as outras modalidades de hotelaria, 

permanecem focalizadas em clientelas pouco qualificadas. 

A imagem positiva do território tem sustentado esta situação, contribuindo para 

justificar uma hotelaria muito qualificada que convive com estabelecimentos de gama 

baixa. 

O potencial turístico de raiz cultural e natural continua sub explorado, pelo que a sua 

exploração no mercado turístico nacional e internacional oferece uma tripla vantagem 

(Equipa de Projecto CETS, 2008): 

• Ampliar e valorizar o potencial atractivo do território, muito associado a 

motivações relacionadas com a visita a familiares e amigos, com a descoberta 

de uma paisagem cultural viva e com uma vivência rural ainda “autêntica”; 

• Atenuar os efeitos da sazonalidade, por via da aposta em segmentos de mercado 

menos sujeitos a variações anuais; e 

• Contribuir, através da marca distintiva, para a vivência cultural e natural, para o 

posicionamento estratégico do produto turístico do território relativamente a 

destinos concorrentes. 
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 Em conclusão e segundo o PENT (2007),” (…) o mercado europeu de turismo de 

natureza tem vindo a crescer de forma sustentada. Em 2004, foram realizadas 22 

milhões de viagens cuja principal motivação foi usufruir deste produto, correspondendo 

a 9% do total de viagens realizadas pelos europeus. Em 2015 espera-se que este produto 

atinja os 43,3 milhões de viagens, o equivalente a um crescimento anual de 7%.Os 

principais mercados emissores são a Alemanha e a Holanda, representando 

respectivamente 25% e 21% do mercado. 

Segundo dados de 2006, o Turismo de Natureza representa em Portugal 6% das 

motivações primárias dos turistas que nos visitam. As regiões onde este produto é mais 

importante são os Açores (36%) e a Madeira (20%). Espanha (33%), Itália (10%) e a 

Suíça (8%) são os países que os turistas consideram mais semelhantes a Portugal neste 

produto. No que diz respeito à percepção dos turistas face a Espanha, os pontos fortes 

de Portugal são a simpatia e a animação, face a uma menor qualidade das infra-

estruturas hoteleiras e das actividades disponíveis relacionadas com o turismo de 

natureza. 

Apesar de 21% do território nacional ser considerado área protegida, o turismo de 

natureza em Portugal apresenta claros défices infra-estruturais, de serviços, de 

experiência e know-how e de capacidade competitiva das empresas que operam neste 

domínio (…)” 

 
 

6.1.2 A Oferta no Mercado Parques Com Vida 
 
No subcapítulo anterior analisou-se e estudou-se a procura turística previsível no 

território de abrangência PCV. Para além da procura interessa estudar a oferta PCV 

disponível no respectivo território. 

A marca PCV não existirá sem aderentes cumpridores do respectivo regulamento 

geral, interessando assim estudar, prever e analisar os aderentes actuais e os futuros 

potenciais aderentes. 

Em seguida apresentam-se quadros com o número apurado (valores meramente 

indicativos) de estabelecimentos das tipologias PCV, ou seja, restauração, alojamento, 

pontos de venda e animação turística e /ou ambiental, que poderão vir a ser aderentes à 

marca PCV. Os dados foram recolhidos pela equipa técnica do Projecto PCV durante o 

processo de constituição da marca, por contacto directo com os agentes económicos que 
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estiveram presentes em diversas reuniões. Dada a dispersão e a dificuldade em obter 

dados fiáveis, estes números servem apenas como indicativos, para que se possa 

idealizar um fio condutor e assim perceber o número de associados e os valores de 

quotas que são possíveis obter, tendo em conta a viabilidade financeira da entidade 

gestora da marca. 

No Quadro 29 apresentam-se os valores de partida, estimativos e portanto meramente 

indicativos, dos estabelecimentos existentes nos quatro territórios e possíveis de vir a 

ostentar a marca PCV. Na Figura 27 apresenta-se o total de potenciais aderentes à marca 

PCV, por sector de actividade. 

 

Quadro 29. Total de estabelecimentos, das quatros tipologias e potenciais aderentes à marca 

PCV, no território de abrangência da marca 

 

 
SECTOR/TERRITÓRIO 

 
TOTAL em 
Montesinho 

 
TOTAL no 

Douro 
Internacional 

 
TOTAL 

no 
Alvão 

TOTAL 
na 

Peneda 
Gerês 

 
TOTAL 

Restauração 75 64 100 100 339 
Alojamento 73 47 25 122 267 

Pontos de Venda 7 20 10 35 72 
Animação 5 13 6 21 45 
TOTAL 160 144 141 278 723 

 

 

 

 

Figura 27. Total de potenciais aderentes à marca PCV, por sector de actividade 
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As expectativas de adesões a seguir ao Projecto PCV estão descritas no Quadro 30, e 

na Figura 28, com base nas opiniões expressas pelos agentes económicos de cada 

território e compiladas pelos técnicos que trabalharam no Projecto PCV. 

 

Quadro 30. Perspectivas de adesões no território, após o Projecto PCV 
 

SECTOR/TERRITÓRIO Montesinho 
Douro 

Internacional Alvão 
Peneda-
Gerês TOTAL 

Restauração 12 13 10 16 51 

Alojamento 14 13 11 35 73 

Pontos de Venda 15 12 3 20 50 

Animação 4 4 2 21 31 

TOTAL 45 42 26 92 205 

 
 
 

 

 
Figura 28. Perspectivas de adesões no território, após as três acções do EQUAL 

 

Actualmente, e passadas as três Acções do EQUAL, a entidade gestora da marca PCV 

ainda não conseguiu atingir a previsão apresentada no quadro e figura anteriores. 

Existem no território de abrangência da marca 53 aderentes (agentes económicos) 

PCV26, de acordo com a tipologia e localização geográfica patentes no Quadro 31 e 

Figura 29, respectivamente. Na Figura 30 pode analisar-se o nº total de aderentes PCV 

por território, em Agosto de 2009. 

                                                 
26 Valores de Agosto de 2009. 
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Quadro 31. Aderentes PCV, por tipologia e território, em Agosto de 2009 

 

TERRITÓRIO/SECTOR  
Alojamento 

 
Restauração 

 
Pontos de 

Venda 

Animação 
Turística 

e/ou 
ambiental 

 
TOTAL 

Montesinho 7 5 6 1 19 
Douro Internacional 1 0 0 1 

2 
Alvão 3 6 0 0 9 

Peneda-Gerês 14 4 3 2 23 
TOTAL 25 15 9 4 53 

 

 

 

 

Figura 29. Aderentes PCV, por tipologia e território, em Agosto de 2009 

 

 

 

Figura 30. Aderentes totais PCV, por território, em Agosto de 2009 
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6.2 As Linhas Estratégicas 
 
Nunes (1999) aponta quatro efeitos que devem ser estimulados por um plano 

estratégico: melhorar o aproveitamento dos recursos endógenos (naturais, humanos, 

históricos...); reforçar as condições de atractividade e de recepção de iniciativas de 

investimentos provenientes do exterior; criar, qualificar e diversificar o emprego; fixar a 

população, qualificando os recursos humanos. 

É de extrema importância que se actue segundo uma gestão activa e pró-activa, 

interessa envolver os actores locais nas decisões sobre o desenvolvimento das medidas a 

adoptar, é necessário atribuir novas competências, mediante a celebração de parcerias 

com agentes públicos e privados, na prossecução de acções de interesse comum, é 

fundamental saber posicionar os territórios em redes de cumplicidades, tirando proveito 

de oportunidades de desenvolvimento e das expectativas dos envolvidos, é necessário 

mobilizar os recursos endógenos e de os visualizar no exterior para captar recursos 

capazes de gerar crescimento e sinergias (Fonseca e Ramos, 2004), indo sempre de 

encontro a um dos propósitos que norteia a criação da marca PCV e já tantas vezes 

citada: “Promover os Parques Com Vida fora dos territórios e consumi-los dentro nos 

territórios”. 

O desenvolvimento futuro da marca PCV dependerá fortemente da consolidação da 

Associação PCV, nomeadamente da sua capacidade de visão estratégica, competências 

organizacionais e profissionalismo. Deverá manter-se a preocupação com o 

envolvimento das pessoas e implementar os mecanismos necessários para continuar a 

garantir a sua participação, sob pena de ocorrerem clivagens entre os objectivos da 

marca PCV, os aderentes, os visitantes e turistas e a própria população local. 

Apresentam-se de seguida dez linhas estratégicas de importância fundamental para que 

a marca se possa efectivamente desenvolver e consequentemente atingir os objectivos 

pretendidos. 

 
 

6.2.1 A Gestão /Evolução da Marca Parques Com Vida 
 
O fenómeno associativo é um dos corolários fundamentais do homem como animal 

social (Mendes, 2008).  

Desde que o homem passou a viver em sociedade, surgiu a necessidade de superar as 

insuficiências individuais, quer ao nível do conhecimento, quer da produção, quer do 
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consumo, através da junção num grupo, de forma associativa, das vontades e 

capacidades dos indivíduos. Nos espaços associativos, luta-se contra o ser humano 

como ser individualista e promove-se o homem solidário, comunitário, o lutador das 

causas comuns e da felicidade colectiva (Mendes, 2008).  

A marca de associação PCV representa uma experiência turística em contacto directo 

com a natureza. O conceito passa por um produto turístico integrado, aglutinando os 

diferentes intervenientes da oferta turística numa única entidade, a Associação PCV, 

responsável pela gestão e coordenação dos recursos como um todo, beneficiando dessas 

sinergias para rentabilizar o potencial do turismo de natureza da região Norte de 

Portugal. 

Segundo Mendes (2008), podemos referir a existência de quatro idades ou etapas de 

vida das associações: 

1) Imaginar e criar-se; 

2) Crescer; 

3) Desenvolver e afirmar-se; 

4) Renovar-se e/ou morrer. 

 

A APCV ainda não passou de forma ténue da etapa 2, correndo o enormíssimo risco de 

passar directamente para a etapa 4 e dissolver-se, caso não se consiga desenvolver, 

afirmar e renovar. Neste sentido, propõem-se alguns cenários de crescimento da 

associação, baseada nos seguintes pressupostos: 

• Aumentar progressivamente o número de aderentes; 

• Reforçar a estrutura técnica; e 

• Reforçar as parcerias. 

 

Dada a pertinência de existência de associados PCV, quer a nível qualitativo, quer a 

nível quantitativo, para que a própria marca possa subsistir, evoluir e persistir, 

apresentam-se um conjunto de cenários de evolução da PCV que se dividem em quatro 

fases. 

O estabelecimento dos objectivos quantitativos deverá ser realizado em função de duas 

posturas diferentes a adoptar pela APCV. Na primeira fase deverão ser privilegiados os 

aderentes de maior qualidade e que são considerados como sendo de referência em cada 

concelho de abrangência da marca. O intuito é imprimir uma dinâmica forte à iniciativa, 

desde o seu início. 
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A segunda e terceira fases deverão ser caracterizadas por uma maior agressividade 

comercial da marca, de modo a disponibilizar um leque mais alargado e eclético de 

serviços, numa altura em que a marca já deverá ser mais conhecida e, 

consequentemente, ter maior procura. A quarta fase deverá ser considerada uma fase de 

estabilização nos quatro territórios da marca PCV e evoluir para novos territórios. 

Os valores das quotas dos associados deverão ser ajustados ao período temporal e às 

fases citadas. Na primeira fase considera-se o valor de 150 €, na segunda de 200 € e na 

terceira e quartas fases de 250 €.  

Analisam-se, de seguida, as quatro fases citadas ao nível de número de aderentes, 

valores de quotizações e despesas da Associação PCV, admitindo o cenário possível de 

a Associação viver apenas e somente do valor das quotas dos associados e dos 

protocolos estabelecidos com as entidades associadas fundadoras. 

Salienta-se que as fases apresentadas e exploradas a nível quantitativo permitem 

apenas o funcionamento base da APCV. 

Neste estudo não foram contempladas as quotas dos associados institucionais, por se 

considerar que, nestes casos, mais importante que o valor monetário da respectiva 

quota, são os protocolos que se devem conseguir efectivar. 

 

 

A. Primeira Fase: 

 

A primeira fase deverá decorrer de Janeiro a Dezembro de 2010 e a meta cifra-se nos 

104 aderentes, duplicando os aderentes actuais, excepto os pontos de venda no território 

de Montesinho, dado o apuramento (valores meramente indicativos) total de 

estabelecimentos desta categoria ser de apenas sete estabelecimentos (Quadro 32 e 

Figura 31). 
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Quadro 32. Número previsível de adesões no final da primeira fase (Dezembro de 2010) 

 

 
Território/Sector 

 
Alojamento 

 
Restauração 

 
Pontos de 

Venda 

Animação 
Turística 

e/ou 
ambiental 

TOTAL 

Montesinho 14 10 6 2 32 
Douro 

Internacional 
2 1 1 2 

6 
Alvão 6 12 1 1 20 

Peneda-Gerês 28 8 6 4 46 
TOTAL 50 31 14 9 104 

 

 

 

 

 

Figura 31. Total previsível de adesões, por território, no final da primeira fase 

 

Tendo em conta o valor das quotas a aplicar na primeira fase de 150 €, o total de 

adesões quantificará a quantia de 15.600 €, como se pode analisar no Quadro 33 e nas 

Figuras 32 e 33. 
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Quadro 33. Valor (em €) previsível, de quotas de associados, após a primeira fase 

 

 
Território/Sector 

 
Alojamento 

 
Restauração 

 
Pontos de 

Venda 

Animação 
Turística 

e/ou 
ambiental 

 
TOTAL 

Montesinho 2100 1500 900 300 4800 
Douro 

Internacional 
300 150 150 300 

900 
Alvão 900 1800 150 150 3000 

Peneda-Gerês 4200 1200 900 600 6900 
TOTAL 7500 4650 2100 1350 15600 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Valor previsível do total de quotas de associados após a primeira fase, por 

território PCV 
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Figura 33. Valor previsível do total de quotas de associados após a primeira fase, por sector 

de actividade PCV 

 

Considerando as despesas correntes da APCV e admitindo a continuidade dos 

protocolos existentes com as entidades fundadoras em cada território, a entidade gestora 

da marca tem somente a possibilidade de contratar um técnico superior a 40% de 

disponibilidade de tempo. 

Considera-se a continuidade de protocolos com a Entidade que oferece o espaço para a 

sede da Associação (Câmara Municipal de Freixo-de-Espada-à-Cinta) e as suas 

despesas correntes, como forma de pagamento da própria quota de associado (Anexo 

A.7.).  

Considera-se também a existência de apoio técnico por parte das quatro ADLs 

fundadoras nos respectivos territórios - CoraNE, DSAD, PROBASTO, ADERE-PG - 

tornando-as assim no braço extensível da APCV em cada um dos quatro territórios e 

admitindo que esse trabalho e apoio servirá também como forma de pagamento das suas 

próprias quotas de associado PCV (Anexo A.7.). 

Apresenta-se no Quadro 34 as despesas anuais previsíveis da APCV, durante a fase em 

análise, com a justificação para cada valor apresentado e tendo sempre em atenção a 

sustentabilidade da APCV. 
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Quadro 34. Caracterização e justificação das despesas (em €) da Associação Parques Com  

Vida, durante a fase 1, em análise 

 

 

 

B. Segunda Fase: 

 

A segunda fase deverá decorrer de Janeiro a Dezembro de 2011, com 205 aderentes, 

duplicando todos os aderentes anteriores, excepto os pontos de venda no território de 

Montesinho, à semelhança da fase anterior, devido às previsíveis existências totais no 

território, como se pode analisar no Quadro 35. 

 

Quadro 35. Número previsível de adesões no final da 2ª Fase (Dezembro de 2011) 

 

 
TERRITÓRIO/SECTOR 

 
Alojamento 

 
Restauração 

 
Pontos de 

Venda 

Animação 
Turística 

e/ou 
ambiental 

 
TOTAL 

Montesinho 28 20 9 4 61 
Douro Internacional 4 2 2 4 12 

Alvão 12 24 2 2 40 
Peneda-Gerês 56 16 12 8 92 

TOTAL 100 62 25 18 205 
 

Descrição da Despesa Fase 1 Justificação dos valores 

Rendas e alugueres: 0 
Paga a Câmara Municipal de 
Freixo-de-Espada-à-Cinta. 

Consumíveis: 0 
Paga a Câmara Municipal de 
Freixo-de-Espada-à-Cinta. 

Gastos com material promocional para 
aderentes: 2600 Gasto de 25 Euros por aderente. 

Gastos com material fixo para novos 
aderentes: 2550 

Orçamento mais baixo (50 euros 
por aderente novo). 

Pagamentos a técnicos: 10170,048 
1 Técnico superior a 40% na 

primeira fase. 

Internet: 0 
Paga Câmara Municipal de 
Freixo-de-Espada-à-Cinta. 

Telefone: 0 
Paga Câmara Municipal de 
Freixo-de-Espada-à-Cinta. 

Formação 0 
Estabelecimentos de Protocolos a 

custo zero para a APCV. 

TOTAL ANUAL 15. 320,048  
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Tendo em conta o valor das quotas de 200 €, a aplicar na segunda fase, o total de 

adesões quantificará a quantia de 41.000 €, como se pode analisar no Quadro 36. 

 

Quadro 36. Valor previsível (em €), de quotas de associados, após a segunda fase 

 

 
Território/Sector 

 
Alojamento 

 
Restauração 

 
Pontos de 

Venda 

Animação 
Turística 

e/ou 
ambiental 

 
TOTAL 

Montesinho 5600 4000 1800 800 12200 
Douro 

Internacional 
800 400 400 800 

2400 
Alvão 2400 4800 400 400 8000 

Peneda-Gerês 11200 3200 2400 1600 18400 
TOTAL 20000 12400 5000 3600 41000 

 

 

À semelhança da fase anterior, considerando as despesas correntes da APCV e 

admitindo a continuidade dos protocolos existentes com as entidades fundadoras em 

cada território, ou seja, mantendo as premissas referidas na fase 1 relativamente aos 

protocolos estabelecidos, a entidade gestora da marca tem na fase 2 a possibilidade de 

contratar um técnico superior a 100% de disponibilidade de tempo. 

Apresentam-se no Quadro 37 as despesas anuais previsíveis da APCV, durante a fase 

2, em análise, com a justificação para cada valor apresentado e tendo sempre em 

atenção a sustentabilidade da APCV. 
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Quadro 37. Caracterização e justificação das despesas (em €) da Associação Parques Com 

Vida, durante a fase 2, em análise 

 

 

 

Na fase 2, a APCV apresenta condições de fornecer mais quantidade de material 

promocional aos aderentes e de começar a equacionar outras formas de divulgação da 

marca PCV, pois a diferença entre os lucros (41.000 €) e os gastos (37.650,12€) 

apresenta-se positiva e começa a ganhar alguma dimensão, embora ainda de forma 

muito ténue. 

A APCV deverá, no entanto, continuar a proporcionar actividades de divulgação aos 

aderentes, recorrendo sempre a patrocínios e a protocolos de colaboração, tais como: 

tertúlias, festivais, actividades temáticas, seminários, debates e outros, recorrendo aos 

meios de comunicação social para que possam ir projectando a marca o mais longe e o 

melhor possível. 

 

 

C. Terceira Fase: 

 

A terceira fase decorrerá de Janeiro a Dezembro de 2012 e a meta cifra-se nos 349 

aderentes, duplicando alguns aderentes de Montesinho (alojamento e restauração) e do 

Alvão (alojamento, restauração, pontos de venda e animação turística e/ou ambiental) e 

da Peneda-Gerês (pontos de venda e animação turística e/ou ambiental), quadruplicando 

Descrição da Despesa Fase 2 Justificação 

Rendas e alugueres 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Consumíveis 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Gastos com material 
promocional para aderentes 7175 Gasto de 35 Euros por aderente. 

Gastos com material fixo para 
novos aderentes 5050 

Orçamento mais baixo (50€ por 
aderente novo). 

Pagamentos a técnicos 25425,12 1 Técnico superior a 100% . 

Internet 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Telefone 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Formação 0 
Estabelecimentos de Protocolos a 
custo zero para a APCV. 

TOTAL ANUAL 37650,12   
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os aderentes do Douro Internacional, tendo em atenção e indo de encontro ao 

apuramento total (previsível e indicativo) dos quatro sectores, nos quatro territórios, 

como se pode analisar no Quadro 38. 

 

Quadro 38. Número previsível de adesões no final da terceira fase 

 

 
TERRITÓRIO/SECTOR 

 
Alojamento 

 
Restauração 

 
Pontos de 

Venda 

Animação 
Turística 

e/ou 
ambiental 

 
TOTAL 

Montesinho 56 40 9 4 109 
Douro Internacional 16 8 8 16 48 

Alvão 24 48 4 4 80 
Peneda-Gerês 56 16 24 16 112 

TOTAL 152 112 45 40 349 
 

Tendo em conta o valor das quotas a aplicar na terceira fase de 250 €, o total de 

adesões quantificará a quantia de 87.250 € (Quadro 39). 

 

Quadro 39. Valor previsível (em €), de quotas de associados, após a terceira fase 

 

 
Território/Sector 

 
Alojamento 

 
Restauração 

 
Pontos de 

Venda 

Animação 
Turística 

e/ou 
ambiental 

 
TOTAL 

Montesinho 14000 10000 2250 1000 27250 
Douro 

Internacional 
4000 2000 2000 4000 

12000 
Alvão 6000 12000 1000 1000 20000 

Peneda-Gerês 14000 4000 6000 4000 28000 
TOTAL 38000 28000 11250 10000 87250 

 

 

À semelhança das fases anteriores e considerando as despesas correntes da APCV e 

admitindo a continuidade dos protocolos existentes com as entidades fundadoras em 

cada território, a entidade gestora da marca terá na fase três a possibilidade de contratar 

dois técnicos superiores a 100% de disponibilidade de tempo. 

Apresentam-se no Quadro 40 as despesas anuais previsíveis da APCV, durante a fase 

3, em análise, com a justificação para cada valor apresentado e tendo sempre em 

atenção a sustentabilidade da APCV. 
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Quadro 40. Caracterização e justificação das despesas (em €) da APCV, durante a fase 3, em 

análise 

 

 

 

Na fase 3 a APCV apresenta condições de poder fornecer mais quantidade de material 

promocional aos aderentes e de implementar outras formas efectivas de divulgação da 

marca PCV, pois a diferença entre os lucros (87.250€) e os gastos (72.010,24) 

apresenta-se bastante positiva e começa a ganhar maior dimensão (15. 240 €).  

Embora a APCV deva continuar a proporcionar actividades de divulgação aos 

aderentes, a custo zero, e continuando a recorrer a protocolos de colaboração, tem, na 

fase 3, condições de começar a participar em feiras de divulgação e em eventos 

mediáticos que possam projectar a marca PCV a todo o país e até além fronteiras. 

 

Os Quadros 41 e 42 são quadros – síntese, onde se pode analisar o valor total das quotas 

e o número total de aderentes, por sector de actividade, em cada uma das três fases e o 

valor total das quotas e o número total de aderentes, por território PCV, 

respectivamente. 

 

 

 

 

Descrição da Despesa Fase 3 Justificação 

Rendas e alugueres 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Consumíveis 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Gastos com material 
promocional para aderentes 13960 Gasto de 40 Euros por aderente. 

Gastos com material fixo para 
novos aderentes 7200 

Orçamento mais baixo (50€ por 
aderente novo). 

Pagamentos a técnicos 50850,24 2 Técnicos superiores a 100%. 

Internet 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Telefone 0 
Paga a Câmara Municipal de Freixo-
de-Espada-à-Cinta. 

Formação 0 
Estabelecimentos de Protocolos a 
custo zero para a APCV. 

TOTAL ANUAL 
72010,24 
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Quadro 41. Valor total das quotas (em €) e número total de aderentes, por sector de actividade, 

em cada uma das três fases analisadas 

 

Fase 1ª Fase  2ª Fase  3ª Fase  

Valor /Número Valor nº Valor nº Valor nº 
Alojamento 7500 50 20000 100 38000 152 

Restauração 4650 31 12400 62 28000 112 

Pontos de Venda 2100 14 5000 25 11250 45 

Animação Turística e/ou ambiental 1350 9 3600 18 10000 40 

TOTAL 15600 104 41000 205 87250 349 
 

 

 

Quadros 42. Valor total das quotas (em €) e número total de aderentes, por território PCV, em 

cada uma das três fases analisadas 

 

Fase 1ª Fase   2ª Fase   3ª Fase   
Valor /Número Valor nº Valor nº Valor nº 

Montesinho 4800 32 12200 61 27250 109 

Douro 900 6 2400 12 12000 48 

Alvão 3000 20 8000 40 20000 80 

Gerês 6900 46 18400 92 28000 112 

TOTAL 15600 104 41000 205 87250 349 
 

 

Na Figura 34 apresenta-se o valor total das quotas, por cada sector  e em cada uma das 

três fases analisadas. 
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Figura 34. Valor total das quotas, por sector, em cada uma das três fases analisadas 

 

Na Figura 35 apresenta-se o valor total das quotas, por cada parque, em cada uma das 

três fases analisadas. 

 

 
 

Figura 35. Valor total das quotas, por cada parque, em cada uma das três fases analisadas 

 

O sector de alojamento é aquele onde se poderá captar maior número de aderentes 

PCV, seguido da restauração, dos pontos de venda ao público e, finalmente, da 

animação turística e/ou ambiental. 
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Relativamente aos territórios e mantendo-se o cenário apresentado, a Peneda-Gerês é o 

que apresenta maior capacidade de atracção de novos aderentes, seguido de 

Montesinho, do Alvão e, por último, do Douro Internacional. 

 

Note-se que a outorga da marca PCV é atribuída por um período de dois anos, findos 

os quais é necessário proceder à avaliação do “Programa de Melhoria” do respectivo 

aderente e, caso haja conformidade com o estabelecido no regulamento geral da marca 

PCV, o aderente em causa, se o desejar, pode pedir, novamente, revalidação do seu 

processo de candidatura à marca, tendo este processo custos para o agente económico. 

Os custos de revalidação das candidaturas nunca foram aplicados pela entidade gestora 

da marca, e embora definidos em fase de Projecto PCV, não foram validados pela 

APCV (como se pode analisar no anexo A.7.). 

Neste cenário, constituído por quatro fases, não foram considerados estes valores, no 

entanto, e dado serem mais-valias importantes para a APCV, considerando como 

exemplo o valor de 100€ por cada revalidação pedida em 2012 (no final da fase três) e 

admitindo que 70% (244 aderentes) dos agentes económicos a solicitam, a APCV 

obteria o valor de 24.400 €. 

 

 

D. Quarta Fase: 

 

A quarta fase deverá iniciar-se durante o ano de 2013 e deverá ser de estabilização e 

de menor crescimento no território actual da PCV, devendo começar a preparar-se a 

estratégia de penetração no mercado das restantes áreas protegidas, nomeadamente na 

Serra da Estrela e na Serra de S. Mamede, onde já se fez o esforço técnico e financeiro 

de disseminação da marca PCV. 

Dever-se-á ponderar a mais-valia de a marca poder crescer para os Parques espanhóis 

adjacentes aos portugueses. Neste cenário há necessidade de actualizar o regulamento 

geral da marca PCV. 

Funcionando como uma rede forte de cumplicidades, e com esta dimensão de 

aderentes, é previsível e expectável que surjam outros e novos interesses de adesão nos 

territórios actuais ou em novos territórios, nos quais a marca tem ambições de penetrar. 

Os associados PCV, fundadores e efectivos, deverão reflectir urgentemente sobre o que 

pretendem e desejam da Associação que ajudaram a constituir e da qual são co-autores e 
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responsáveis. Urge reinventar novos caminhos e em muitas situações experimentar 

alguns dos caminhos já sugeridos e delineados, ao longo das três acções do Projecto 

PCV. 

 
 

6.2.2 Os Princípios Norteadores de Novas adesões à Parques Com Vida 
 

A lógica inerente à captação de agentes económicos para a marca assenta no 

pressuposto de acréscimo de valor, fruto da qualidade individual dos aderentes aceites 

em cada fase. É assim importante, para a dinâmica da marca, que sejam atraídos 

prestadores de serviços reconhecidos pela sua qualidade (com produtos característicos e 

de referência) na respectiva área de actividade.  

A assimilação dos quatro eixos do compromisso PCV, por parte dos aderentes, é outro 

objectivo fundamental da marca, uma vez que estes são os princípios básicos inerentes à 

filosofia que norteia e que esteve na base de toda a acção, são, no fundo, a pedra basilar 

da própria marca. 

Espera-se que a PCV seja o dínamo do desenvolvimento económico no território de 

abrangência, proporcionando melhorias visíveis a nível económico e social nas 

comunidades participantes. 

Com os novos processos de adesão deve pretender-se fundamentalmente o seguinte: 

• Angariar aderentes de qualidade reconhecida e com produtos de referência; 

• Integrar agentes institucionais directamente interessados no desenvolvimento 

económico da região e no crescimento do turismo; 

• Estabelecer relações de adesão numa perspectiva de médio-longo prazo; 

• Garantir a assimilação dos princípios subjacentes e basilares à marca; 

• Favorecer o desenvolvimento económico, ambiental e social da região; e 

• Ajudar o fortalecimento e a notoriedade da marca PCV. 

 

Com o envolvimento de agentes económicos e institucionais, de valor indiscutível, 

com o comprometimento de entidades directa ou indirectamente ligadas à PCV e 

representativas das comunidades locais e sob a liderança, responsabilidade e gestão das 

estruturas orgânicas da marca PCV, está criada a possibilidade de dispor de um produto 

turístico altamente atractivo e competitivo a nível interno e com grande potencial de 

internacionalização e de captação de elevados fluxos turísticos estrangeiros. Dessa 
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forma, a integração de agentes económicos directamente interessados no 

desenvolvimento económico da região e no crescimento do turismo, por pertencerem a 

sectores altamente influenciados por esta actividade (restauração, artesanato, alojamento 

e animação turística e/ou ambiental), permitirá desenvolver uma oferta turística nuclear, 

complementada por uma série de serviços que acrescentam valor à oferta. Estando estes 

serviços complementares submetidos a uma estratégia conjunta de marketing, permitirá 

que seja disponibilizado ao turista um produto final sofisticado e competitivo. 

Os agentes económicos que aderirem, devem ter a noção que esta adesão deve ser 

vista numa perspectiva de médio a longo prazo, que os frutos desta iniciativa serão cada 

vez mais apetecíveis à medida que o tempo for passando e a marca for crescendo 

enquanto destino turístico. 

 
 

6.2.3. A Rede de cumplicidades Parques Com Vida 
 
O sentido de comunidade foi definido por Sarason (1974) como ”o sentido de que um 

indivíduo faz parte de uma rede de relações de apoio mútuo”. As pessoas necessitam de 

sentir esta filiação à comunidade e qualquer mudança social que contribua para isso 

fomenta o bem-estar individual e a satisfação com a vida (Prezza e Costantini, 1998), a 

qualidade da vida social, a protecção e segurança (Perkins e Taylor, 1996), participação 

política e social (Davidson e Cotter, 1989). 

Sendo a marca um instrumento unificador em torno do qual se pode envolver, educar e 

conduzir os públicos, é necessária uma especial focalização nos públicos internos, 

devendo-se potenciar uma cultura de envolvimento e participação para que estes, além 

de receptores e participantes, se sintam seus co-autores, pois dessa forma serão 

necessariamente melhores veículos do posicionamento ambicionado para o território e 

melhores embaixadores da própria marca. 

Para além de tudo, a unificação e agregação dos esforços de comunicação e de 

marketing de uma série de agentes económicos com serviços ou produtos de qualidade, 

mas de dimensão económica reduzida, proporciona resultados incomparavelmente 

melhores do que a comunicação isolada de cada um desses mesmos agentes. O 

pressuposto da cooperação resulta devido à relação simbiótica existente dentro das 

comunidades abrangidas pela marca. 
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Na PCV pretende-se criar, concretizar e dinamizar uma rede de cumplicidades, 

captadora de efectivas mais-valias para a marca. No ponto de informação PCV, 

existente em todas as unidades comerciais, existe informação relativa à marca, aos 

territórios e aos aderentes. Os turistas e visitantes tomarão conhecimento da existência e 

localização de todos os associados, os quais seguirão em conjunto e articuladamente a 

mesma estratégia da marca.  

Será assim relativamente fácil que um cliente de Vila Real, como exemplo, por 

intermédio dos portfolios de aderentes, existentes nos pontos de informação PCV, tome 

conhecimento de um associado de Bragança ou de Miranda do Douro, ou de qualquer 

outro concelho do território de abrangência da marca. 

Para além do material da APCV relativo à marca, os associados deverão trocar 

material promocional dos respectivos estabelecimentos e colocá-lo para consulta ou 

para ceder, aos seus clientes. 

Pretende-se que os associados estabeleçam contactos de proximidade e possam assim 

despoletar sinergias e complementaridades de negócio, inclusive no que diz respeito ao 

escoamento dos próprios bens e serviços. 

De forma resumida, podemos dizer que os principais objectivos da rede PCV são os 

seguintes: 

• Incentivar a solidariedade entre todos os aderentes PCV; 

• Potenciar sinergias e complementaridades existentes na oferta dos bens e 

serviços da marca; 

• Promover a cooperação entre os associados e a criação de pacotes integrados na 

oferta; 

• Dinamizar um espaço de troca de ideias e experiências que permita a melhoria 

contínua da oferta PCV; 

• Permitir maior identificação dos aderentes com a própria APCV; 

• Maior dinamização dos pontos de informação PCV; e 

• Permitir uma interface mais eficaz com o território e os agentes económicos 

locais com benefícios para ambas as partes. 

 

Actualmente a rede de cumplicidades PCV não está activada e a funcionar da forma 

acima descrita, e ainda não se verificou um real esforço de aproximação e conhecimento 

entre todos os aderentes e de estes com a própria entidade gestora – a APCV. 
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A postura profissional e a atitude empresarial adoptadas pela marca conferem-lhe uma 

dinâmica que, a médio-longo prazo, lhe pode permitir ser referência enquanto destino de 

turismo de natureza a nível Europeu, dados os excelentes recursos naturais e humanos 

detentores dos territórios abrangidos. 

 

 

6.2.4. O Package Parques Com Vida  
 
A força motriz da PCV é a actividade turística, especialmente no segmento de turismo 

de natureza, esperando-se que influencie o desenvolvimento territorial nos planos 

económico, ambiental, social e cultural. Além dos benefícios económicos subjacentes à 

melhor rentabilização do potencial turístico, o desenvolvimento cultural está previsto 

através da preservação da herança cultural, paisagística e biológica da região, da 

educação pedagógica da população para as questões ambientais e do ajuste dos fluxos 

turísticos entre a procura e a capacidade de oferta. O desenvolvimento social está 

previsto através do fomento da empregabilidade dentro da região, da preservação e 

melhoria da qualidade de vida das populações residentes, do combate ao fenómeno de 

desertificação. Tudo isto está patente em vários recursos técnico-pedagógicos, que no 

seu conjunto compõem o denominado “Package PCV ”. 

No total consideram-se três categorias de kits PCV: Técnico, Pré-adesão e Pós-adesão.  

Os kits referidos, elaborados na Acção 2 do EQUAL, foram alvo de melhorias e/ou de 

alterações mais ou menos profundas, de elaboração de novos produtos, assim como de 

várias e sucessivas actualizações, durante o período de disseminação da marca (Acção 3 

do EQUAL) dada a necessidade premente de utilização presente e futura. Deste modo 

conseguiu-se uma melhor adaptação e transferibilidade aos novos público-alvo, bem 

como a outros enquadramentos ao nível territorial e sectorial. 

Dado o recente trabalho de organização destas três famílias de produtos, não se 

verifica a necessidade de a médio e curto prazo proceder a alterações profundas, 

cabendo à APCV a actualização dos mesmos produtos sempre que tal se justifique, 

nomeadamente por questões de alteração da legislação em vigor. 

De seguida analisam-se as três categorias de kits PCV que, consoante a designação, 

contempla os técnicos (kit técnico), os potenciais aderentes (kit pré-adesão) e os 

aderentes efectivos (kit pós-adesão). 
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1) Kit Técnico  

a) DVD PCV – filme contendo a informação mais relevante sobre a marca e a APCV. 

Este suporte está organizado de forma a permitir o seu visionamento na totalidade ou 

tema a tema; 

b) CD-ROM Label PCV para técnicos, constituído por várias apresentações Power 

Point; 

c) Formulários de candidatura e de programa de melhoria e documentos técnicos para 

avaliação e verificação dos processos de adesão; 

d) Manual de legislação sectorial PCV – manual que compila toda a informação 

legislativa relativa aos 4 sectores; e 

e) Em versão papel, um manual total e profundamente revisto e actualizado conhecido 

por “Regulamento Geral da Marca Parques Com Vida”, no qual foram incorporadas as 

sugestões dos autores, peritos e dos pares em sede de avaliação e validação dos 

Produtos EQUAL. 

 

2) Kit de Pré-adesão 

a) 4 Manuais sectoriais conhecidos por “Cadernos Sectoriais Parques Com Vida” 

contendo, para cada sector, uma súmula do regulamento geral da marca PCV; 

b) Brochura “4 parques | 1 destino que Marca | PCV “ com informação genérica sobre 

a marca; e 

c) Um folheto de promoção da marca PCV, da entidade gestora e do território de 

abrangência. 

 

3) Kit Pós-adesão 

a) Portfólio PCV: identificação e caracterização de todos os aderentes PCV; 

b) Rota PCV, onde é proposto ao visitante um percurso onde se conciliam os pontos de 

interesse dos territórios e os aderentes PCV. No total existem actualmente quatro rotas 

PCV, uma por cada território; 

c) Certificado de adesão a emitir pela APCV e a atribuir ao agente económico 

aderente;  

d) Inquérito de satisfação - disponível ao visitante em cada estabelecimento; 

e) Placa de aderente: elemento identificativo do estabelecimento PCV; e 

f) Montra PCV – Ponto de informação PCV. 

 



167 
 

6.2.5. Plano Formativo Parques Com Vida 
 
As acções de formação são de extrema importância para a concretização da estratégia 

PCV e pretendem colmatar as necessidades diagnosticadas em trabalhos desenvolvidos 

pela equipa técnica com os potenciais aderentes, nomeadamente e fundamentalmente no 

que respeita ao reconhecimento dos quatro eixos de actuação da marca.  

O plano de formação PCV está estruturado em dois tipos de acções: formação geral e 

formação específica. 

A acção de formação geral, denominada “Identidade da Marca Parques Com Vida”, 

representa a oportunidade de se efectivar o reconhecimento e apropriação das valências 

e princípios associados à marca, nomeadamente no que respeita aos eixos distintivos: 

território, qualidade, ambiente e social. 

Com o programa de formação geral pretende-se fundamentalmente que os aderentes à 

marca PCV: 

• Conheçam toda a área de intervenção da marca (os quatro territórios) e a área do 

respectivo território em particular, reconhecendo e percebendo a importância do 

cumprimento de todos os requisitos do compromisso territorial; 

• Conheçam e saibam interpretar a legislação em vigor referente a cada sector e 

reconheçam a importância do cumprimento de todos os requisitos do compromisso 

do eixo da qualidade; 

• Reconheçam a importância do cumprimento de todos os requisitos do compromisso 

do eixo do ambiente e saibam identificar e usar as boas práticas de conservação da 

natureza; e 

• Reconheçam a importância do cumprimento de todos os requisitos do compromisso 

do eixo social e saibam identificar e usar as boas práticas de responsabilidade 

social, nomeadamente nas áreas de igualdade de género e trabalho em parceria. 

 

A organização e planeamento da formação PCV são da responsabilidade da APCV, 

com o envolvimento de cada um dos quatro territórios, pois serão estes que melhor 

conhecem as necessidades dos aderentes e os formadores mais habilitados no próprio 

território. 

O programa de formação geral deverá ser transversal a todos os eixos, ter a duração de 

35 horas anuais, decorrer em dias de semana de acordo com a seguinte distribuição: 2 

dias + 2 dias + 1 dia (semana sim, semana não). 
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 Os temas abordados, por eixo, deverão ter a seguinte carga horária: 7 horas (1 dia) por 

eixo e um dia de saída. A formação deverá decorrer independentemente, em cada um 

dos quatro territórios de abrangência da marca: territórios do Parque Natural de 

Montesinho, do Parque Natural do Douro Internacional, do Parque Natural do Alvão e 

do Parque Nacional Peneda-Gerês, de forma rotativa nos vários concelhos. 

A formação específica deverá destinar-se aos aderentes efectivos da marca PCV, 

propondo-se que se realizem acções de formação por sector, dada a especificidade de 

cada um deles, não colocando no entanto de parte a hipótese de algumas acções 

poderem ser comuns a diferentes sectores. 

Propõe-se que esta formação seja organizada de acordo com duas hipóteses: 

 a) A APCV tem financiamento e organiza a formação, para cada um dos sectores, ou: 

 b) A APCV compromete-se a informar todos os aderentes de acções de formação 

realizadas por outras entidades, em áreas relacionadas com os sectores de intervenção, 

devendo os aderentes frequentar, no mínimo, uma acção de formação por ano (caso a 

acção tenha menos de 35 horas o aderente deverá frequentar acções de formação que 

totalizem, no mínimo, as 35 horas/ano). 

A APCV deverá anualmente (no primeiro trimestre de cada ano) elaborar e tornar 

público um documento informativo onde constarão todas as informações referentes à 

forma como o programa de formação decorrerá, no geral e especificamente em cada um 

dos territórios, e deverá vincular os aderentes à sua frequência obrigatória (de acordo 

com o regulamento geral da marca PCV). 

 
 

6.2.6. Plano de Comunicação da Marca Parques Com Vida 
 
A sustentabilidade da marca depende em muito da eficácia da sua promoção, pelo que 

esta terá de representar mais do que meras acções pontuais e avulsas, devendo consistir 

num plano rigoroso rumo à credibilidade e consolidação no âmbito interno e externo de 

forma a obter maior visibilidade e atractividade junto dos potenciais clientes.  

Com vista à prossecução deste objectivo tornou-se essencial definir um plano de 

marketing, onde fossem identificadas as estratégias a adoptar. O plano de marketing 

PCV foi objecto de uma das oito actividades da Acção 2 do EQUAL. Dada a pertinência 

e a actualidade do mesmo documento, não se reveste de grande utilidade reinventar 

novos planos, aproveitando-se sim as mais-valias já geradas pelo Projecto PCV. 
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O plano contemplou dois eixos. Um eixo interno, direccionado para os potenciais 

aderentes e o segundo dirigido aos clientes.  

Apresentam-se de seguida, os principais eixos norteadores pelo qual a marca PCV se 

deveria orientar, de acordo com o “Plano de Marketing PCV” (2006): 

 

“(…) Missão: Proporcionar experiência turística única de contacto directo com a 

natureza. 

Segmentação: aderentes, comunicação social, escolas, “sponsors”, público em geral, 

públicos externos. 

Posicionamento: Experimente a Natureza: Sentir | Pensar | Agir | Divulgar (…)” 

 

Em seguida listam-se as acções de comunicação interna e externa apresentadas no 

plano de marketing PCV, apresentando-se o grau de execução e o grau de importância 

atribuído. 

 

a) Acções de comunicação interna 

Os objectivos passam, por um lado, por dar a conhecer a marca PVC aos aderentes, e, 

por outro, por explicar o seu modo de funcionamento e publicitá-la junto do público, 

como se pode ver no Quadro 43. 

 

O plano de marketing previa no seu cronograma que as acções de comunicação 

internas estivessem concluídas, na sua totalidade, até ao final de 2007. 
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Quadro 43. Acções de comunicação interna, com grau de execução e grau de importância 

 

 

Acção 

Grau de 

execução 

 

Grau de Importância 

Packs PCV 

 

Executada Muito importante 

Pontos de informação PCV 

 

Parcialmente 

Executada 

Muito importante 

Outdoors nas entradas e saídas dos concelhos Parcialmente 

Executada 

Muito importante 

Directório Com Vida Executada Muito importante 

Montras Com Vida Não Executada Medianamente Importante 

Montras Com Vida no Aeroporto Não Executada Medianamente Importante 

Montra móvel Não Executada Medianamente Importante 

Acções nas estações de serviço Não Executada Medianamente Importante 

Acções pontuais de divulgação Parcialmente 

Executada 

Muito importante 

Escolas Com Vida/Embaixadores Com Vida Não Executada Muito importante 

Alto Patrocínio Não Executada Muito importante 

Sponsor Com Vida Parcialmente 

Executada27 

Muito importante 

Evento de apresentação nacional Não Executada Muito importante 

Recepção de jornalistas Não Executada Muito importante 

Assessoria de imprensa Não Executada Muito importante 

Presença Bolsa de Turismo de Lisboa Não Executada Muito importante 

Site Com Vida  Executada Muito importante 

Newsletter Com Vida Parcialmente 

Executada 

Muito Importante 

Net advertising Não Executada Muito importante 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Apoio pontual do Banco Montepio para a execução dos outdoors. 
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b) Acções de comunicação externa 

 

Os objectivos passam pela valorização e captação dos segmentos de maior potencial 

económico, com intensificação dos seus níveis globais de consumo nos territórios de 

intervenção da marca PCV. 

As linhas prioritárias de intervenção das acções de comunicação externas e de acordo 

com o Plano de Marketing PCV (2006) passam por: 

 

• Concentração de esforços promocionais nos mercados de Espanha, Reino Unido, 

Alemanha e França, como primeira prioridade. Como Prioridade 2: Ásia, EUA e 

Austrália; 

• Concentração nos produtos mais competitivos; 

• Concentração nos instrumentos de maior eficácia e maior adequação ao mercado: 

campanhas de comunicação, TIC’s, feiras, imprensa e assessoria de imprensa; 

• Flexibilidade na acção promocional; 

• Aposta forte na detecção de novas oportunidades de operações de comunicação; e 

• Articulação de acções promocionais entre a marca Portugal e parceiros; 

 

No Quadro 44 estão citadas as acções de comunicação externas, previstas no plano de 

marketing PCV, com grau de execução e grau de importância. 

 

O plano de marketing previa no seu cronograma que as acções de comunicação 

externas se iniciassem em 2007 e decorressem até 2012. 

O orçamento previsto no plano de comunicação interno era de 500,116 € e no plano 

externo de 309,000 €. 
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Quadro 44. Acções de comunicação externas, com grau de execução e grau de importância 

 

 

Acção 

Grau de 

execução 

Grau de 

Importância 

Redacção e distribuição de press releases Parcialmente 

Executada 

Muito 

importante 

Divulgação, através dos mass media, de estudos e análises 

sectoriais mensal, trimestral, semestral e/ou anualmente, 

conforme acordado entre as partes; 

 

Não 

Executada 

Muito 

importante 

Preparação e organização de entrevistas, abrangendo o 

contacto directo com um ou mais órgãos de comunicação 

nacionais 

Parcialmente 

Executada 

Muito 

importante 

Recepção de jornalistas especializados: Não 

Executada 

Muito 

importante 

Net advertising Não 

Executada 

Muito 

importante 

Publicidade em meios especializados: previstas inserções de 

publicidade á marca e ao destino geográfico dos Parques em 

publicações especializadas a definir de acordo com as datas 

das participações em feiras 

Não 

Executada 

Muito 

importante 

Participação em feiras Internacionais Não 

Executada 

Muito 

importante 

 

 

 

6.2.7 O Site Parques Com Vida 
 
Torna-se pertinente reflectir sobre os recursos e instrumentos, nomeadamente os 

digitais, disponíveis ao serviço da marca, bem como os factores críticos de sucesso que 

contribuem para o processo de definição da estratégia de construção da própria marca, 

proporcionando ao território os mecanismos de competitividade que mobilizem, no seu 

contexto, actividades económicas e sociais que lhe permitam existir a uma escala global. 
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A introdução das novas tecnologias de informação e comunicação assume-se como um 

meio de valorização e incentivo ao consumo das produções locais e contribui para uma 

melhor organização da oferta turística dos territórios. Efectivamente, cada vez é maior o 

número de turistas que utilizam a internet para informação sobre os destinos, adequação 

às suas necessidades e para aquisição de bilhetes de avião ou reservar alojamento, 

nomeadamente nas companhias aéreas de baixo custo. 

A concepção do site PCV criou uma plataforma de promoção para a marca. O site 

inicialmente funcionou como meio de divulgação e apoio ao Projecto PCV, enquanto 

acção financiada pela EQUAL. Aquando da adesão dos primeiros serviços passou a ter 

funcionalidades práticas e de promoção dos aderentes e dos territórios que nunca foram 

totalmente exploradas. 

Os aderentes à marca foram georreferenciados com GPS (Global Positioning System) 

para através de PDA (Personal Digital Assistant) disponibilizar interactivamente ao 

turista e/ou visitante, informação, orientação e acesso aos prestadores de serviços dos 

territórios. Este software deverá ser apropriado pelos agentes económicos, 

proporcionando meios ao turista e/ou ao visitante que permitam uma mais conveniente e 

pedagógica orientação pelos territórios. 

O site é gerido pela entidade gestora da marca e deve agilizar-se de forma a alcançar 

os seguintes objectivos primários: 

• Criação de um portal optimizado para uma navegação usável, rápida e eficiente, 

que se afirme como o veículo oficial de comunicação com os targets; 

• Gestão completa de toda a informação do portal (textos, imagens, manutenção, 

gestão) e um controlo preciso de todo o funcionamento em qualquer lugar e a 

qualquer hora; 

• Fornecimento de ferramentas que permitam à equipa PCV actualizar as 

informações que pretendam, sem estar dependente de entidades externas; 

• Implementação de uma solução internet simples de utilizar, que tenha um impacto 

mínimo de implementação na instituição e um máximo de rentabilidade; 

• Criação de design de topo e original, de forma a aumentar o prestígio da APCV; e 

• Obtenção de dados estatísticos sobre os acessos/visitas ao site. 
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6.2.8 Programa de Monitorização da Marca Parques Com Vida 
 
Aquando da Acção 2 do EQUAL, previa-se a integração na entidade gestora de um 

observatório, que tinha como missão aferir no tempo o impacto das actividades 

turísticas dos territórios, as necessidades formativas dos actores locais, os perfis 

profissionais emergentes, bem como caracterizar a procura turística perspectivando a 

sua evolução.  

O observatório PCV assume-se, efectivamente, como um precioso auxiliar para a 

gestão da marca, contribuindo para uma melhoria gradual e contínua da qualidade dos 

serviços prestados e da credibilidade e visibilidade da mesma, o que deverá conduzir a 

um acréscimo de visitantes e /ou turistas bem como do número de aderentes à própria 

marca. 

Durante a execução do Projecto PCV – Acção 2 concretizaram-se as bases 

metodológicas para a efectivação do observatório, através da elaboração do “Programa 

de Monitorização da Marca PCV” 

O estudo constitui-se como um elemento de referência para a monitorização da marca 

PCV. A monitorização, encarada no contexto daquele trabalho, pretendia avaliar, de 

forma continuada e sistemática, os resultados da utilização da marca, ao longo dos anos 

em que o Projecto em causa se desenvolvesse. Pretendia-se analisar a evolução do grau 

de notoriedade percebida da marca, tanto ao nível dos aderentes, como, muito 

especialmente, junto dos consumidores e utilizadores dos produtos e serviços, que 

ostentam a marca PCV.  

A própria dinâmica da análise evolutiva da marca, dos seus atributos, e da sua 

notoriedade, deverá permitir corrigir eventuais debilidades de partida, ou ainda, adaptar 

metodologias e práticas iniciais aos reais condicionalismos do mercado.        

O método de recolha de informação, apresentado para a monitorização da marca PCV, 

pretendia que se desenvolvesse em três fases independentes, mas complementares, entre 

si. Em primeiro lugar, a recolha de informação secundária. Esta fase, de incidência 

meramente contextual, apontaria fontes de informação e de documentação, as quais 

poderiam ser consultadas, para melhor compreensão e contextualização da temática em 

causa. Neste contexto, a informação secundária forneceria pistas relevantes para a 

definição da posição de partida, designadamente em termos de número de dormidas na 

área de incidência da marca. Em segundo lugar, o citado estudo refere a recolha da 

informação primária, de carácter qualitativo, incidindo apenas sobre os aderentes à 
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marca. Finalmente, a terceira fase de recolha de informação, também de carácter 

primário, deveria ter um cunho eminentemente quantitativo. O público-alvo dos 

inquéritos a efectuar seria constituído pelos consumidores e utilizadores dos produtos e 

dos serviços que ostentam a PCV.    

 

A estrutura que deverá suportar todo o processo de monitorização deverá assentar nas 

ADLs fundadoras da APCV, minimizando-se os encargos e agilizando-se todo o 

processo de recolha de informação e de articulação funcional com os aderentes 

envolvidos. 

 
 

6.2.9 Fontes de Financiamento  
 
As zonas geográficas, abrangidas pela marca PCV, caracterizam-se como sendo de 

pouco crescimento económico, com uma economia, em termos genéricos, pouco 

diversificada, pouco inovadora e pouco sofisticada. São zonas de cariz bastante mais 

rural do que urbano e o turismo, nomeadamente o turismo de natureza, tem um peso 

considerável no desempenho económico local. Os prestadores de serviço e 

potencialmente aderentes à marca das zonas geográficas abrangidas, possuem 

individualmente reduzido poder económico, baixo nível de competências de gestão e 

marketing e, por si só, apresentam reduzida ou inexistente capacidade de competir em 

mercados maiores, de crescer, de evoluir e inovar e de comunicar eficazmente com o 

mercado (Plano de Marketing PCV, 2006). 

É este quadro económico que a abordagem estratégica empresarial da PCV terá que 

enfrentar e é precisamente perante um cenário económico com estas características que 

o modelo de negócio idealizado terá de se afirmar. Pretende-se que a implementação da 

marca PCV possa suprir as lacunas existentes a nível económico nas comunidades 

locais e potenciar o crescimento e desenvolvimento económico dos agentes económicos 

que a integrarem. 

Na primeira linha estratégica que se analisou, apresentaram-se quatro fases de 

evolução e crescimento da marca PVC, tendo como base o cenário de a nível financeiro 

existirem apenas as quotas dos associados e contando sempre com a continuidade dos 

protocolos com as entidades associadas fundadoras, para manutenção da APCV, no 
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entanto para se conseguirem concretizar as restantes linhas estratégicas analisadas, há 

absoluta necessidade de procurar outras fontes de financiamento. 

 

 No âmbito da candidatura do Parque Natural do Alvão à Carta Europeia de Turismo 

Sustentável (CETS) resultou um conjunto de trabalhos que envolveram os associados da 

marca PCV. 

Foi elaborado um conjunto de fichas de acção que envolveram os parceiros, 

nomeadamente a APCV (dado o âmbito da candidatura, os parceiros estão mais 

conotados com o território do Alvão, no entanto as fichas podem e devem ser 

transversais à totalidade do território de abrangência da marca PCV). 

As fichas contemplam aspectos importantes como: objectivos específicos, 

identificação do promotor, identificação dos parceiros, descrição da acção, cronograma 

financeiro, fontes de financiamento, relação com outras acções do plano de acção, 

indicadores de resultado, e instrumentos de acompanhamento. Dada a informação que 

contêm e a relação com a presente linha estratégica, apresentam-se as fichas de acção da 

APCV (Ficha com princípio CETS 6.2, Linha de Actuação 21 - Parques Com Vida; 

Ficha com princípio CETS 8.1, Linha de Actuação 30 – Promoção da Marca Parques 

Com Vida e Ficha com princípio CETS 9.3, Linha de Actuação 31 – Festival Parques 

Com Vida) nos apêndices I, II e III, respectivamente. 

No total, as acções relativas à APCV perfaziam o total de 200.000 € e estavam 

previstas decorrer entre 2009 e 2012. 

 

Apresentam-se, de seguida, algumas candidaturas já executadas pela APCV, após o 

término da Acção 3 do EQUAL (como exemplo): 

 

- Fundo EDP para a Biodiversidade 2008 (temática “Biodiversidade Com Vida”); 

- Fundo EDP para a Biodiversidade 2009 (temática “Biodiversidade Com Vida”); 

- PROVERE – Turismo e Património no Vale do Côa (tendo por base o 

desenvolvimento turístico e económico do Vale do Côa); 

- PROVERE Douro Vinhateiro (tendo por base as fichas CETS, já descritas, por um 

período de 5 anos); 

- Interreg IVC (Objectivo de criar uma rede Europeia de Marcas de Qualidade); 

- Candidatura ao Eixo III (Valorização e Qualificação Ambiental) do Programa ON.2 O 

Novo Norte - “Proteger é Conhecer” (temática relacionada com a biodiversidade, tendo 
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como promotor a Câmara Municipal de Vila Real e uma série de parceiros, 

especificamente a APCV).  

 

 

6.2.10 Potenciais Sponsors / Patrocinadores Parques Com Vida 
 

 “Um produto só é um produto, quando se vende. De outra forma é apenas uma peça de 

museu” (Ted Levitt,  in Plano de Marketing Parques Com Vida, 2006). 

Se a mensagem da marca PCV não for projectada e divulgada, não é vendida e assim 

não consegue atingir os objectivos para os quais foi constituída. O mesmo sucederá se 

não houver uma rigorosa e sustentável gestão financeira, persistindo a ciclo vicioso da 

“não gestão” e da “não acção”. 

A procura de patrocinadores passa efectivamente por essa dualidadade da 

sustentabilidade da marca PCV, da necessidade, quer em termos financeiros, quer em 

termos de promoção e comunicação da própria marca.  

Deverão ser idealizadas iniciativas de activação do patrocínio à medida das marcas 

patrocinadoras, uma vez que a intenção é negociar um contrato por objectivos de 

exposição e de iniciativas de activação do patrocínio. 

A grande vantagem para os sponsors nesta associação à PCV passa pela transferência 

dos valores associados à PCV (natureza, ambiente, fauna e flora, vida/vivacidade/viver, 

experimentar a natureza).  

Os sponsors Com Vida deverão ser apresentados ao público num “Evento Nacional” e 

estar associados a todas as iniciativas, conteúdos e comunicação da marca PCV. Como 

exemplos de potenciais patrocinadores da marca, podemos citar a EDP, a REN, a PT, 

entre outros. 
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Capítulo VII 

Recomendações Gerais e Conclusão Final 

 
A alteração do contexto socioeconómico e ambiental, bem como as tensões presentes 

na demografia, têm originado novas tendências nos padrões de procura e de 

comportamento dos consumidores. Mas a mesma vida moderna que tudo oferece, 

também submete milhões de seres humanos a um jogo insensato de incríveis 

desperdícios de recursos finitos e preciosos. Segundo o regulamento do concurso “Agir- 

Ambiente”da Fundação Calouste Gulbenkian (2009), o estilo de vida das sociedades 

industriais contemporâneas sofreu, particularmente desde o final do último conflito 

mundial, alterações estruturais nos seus padrões de produção e consumo que só podem 

ser designadas como insustentáveis. É assim premente compreender e alterar modelos 

de comportamento, padrões sociais e psicológicos na relação dos consumidores com o 

acto quotidiano das opções em matéria de compras e preferências de aquisição. 

Os desafios que se nos colocam, hoje em dia, requerem alterações profundas na nossa 

visão e funcionamento. Caminhar no sentido de uma sociedade humana em equilíbrio 

com a natureza implica mudar determinadas questões estruturais, quer na vertente 

conceptual quer prática, de forma a alavancar um processo com maiores probabilidades 

de sucesso. 

A presente crise económica e financeira, com os seus impactos dolorosos sobre a vida 

de muitos indivíduos, famílias e comunidades, pode transformar-se também numa 

oportunidade para a revisão crítica e ponderada dos novos estilos de vida, em busca de 

padrões de consumo e de tipos de prosperidade que sejam moralmente mais solidários, 

socialmente mais justos, e ambientalmente mais sustentáveis. 

O Estado e as empresas deverão realizar um exercício de reflexão estratégica de 

antecipação e domínio dos novos factores de competitividade. No turismo, aquele 

exercício, atendendo à sua natureza, à multiplicidade dos seus actores e às suas 

repercussões na sociedade e na economia, reclama uma visão partilhada, um 

planeamento dos recursos e uma coordenação dos actores e das acções. 

Entre os principais países receptores de turismo, em maior ou menor grau, constata-se 

um nível de intervenção pública com vista à criação de condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento.  

Ao Estado compete, efectivamente, promover a melhoria do sistema turístico de um 

país devendo, para tal, assumir os papéis de planeamento e de coordenação. 
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O plano de turismo espanhol “Horizonte 2020” (Ministerio de industria, turismo y 

comercio, 2006, 2007 e 2008) diagnosticou sete áreas críticas para actuação: 

• Sustentabilidade; 

• Recursos Humanos e Formação; 

• Produtos e Marketing Estratégico; 

• Estatística e Inteligência Económica; 

• Promoção e Comercialização; 

• Competitividade; e 

• Inovação. 

 

A evolução do turismo a nível mundial, possibilita um forte crescimento do sector em 

Portugal, mas requer uma estratégia de actuação que permita responder à sofisticação da 

procura e das ofertas concorrenciais. 

As alterações no comportamento dos turistas, já referidas anteriormente, estão a levar 

a que os vários destinos (países, regiões, territórios, cidades) aumentem a sofisticação 

da oferta para atrair e fidelizar turistas. Verifica-se uma actuação dirigida à qualidade do 

serviço, do ambiente, do espaço urbano e do ordenamento do território, no sentido de 

melhorar a experiência local. 

De forma genérica, podemos afirmar que o profissionalismo e competência, a 

inovação, o conhecimento, a formação e os talentos são considerados os activos 

estratégico fundamentais para a satisfação dos clientes e para o sucesso empresarial. 

 

 

7.1. Recomendações Gerais para a Marca Parques Com Vida 
 

Como tem vindo a acontecer, e uma vez que este capítulo tem como objectivo 

sistematizar a informação mais pertinente e útil das várias dimensões avaliativas, bem 

como facilitar a análise e compreensão dos beneficiários e leitores da presente Tese, as 

recomendações apresentadas baseiam-se nos três objectivos estratégicos anteriormente 

identificados - alargamento e aumento da PCV; gestão, execução e controlo da marca e 

promoção e divulgação da PCV -, e pretendem serem tidas em conta pela entidade 

gestora da marca como recomendações de acção, que a seguir se sistematizam. 
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1. Relação com os associados: estabelecimento de um plano de acção com os 

aderentes que dê visibilidade à APCV e não seja exigente do ponto de vista financeiro, 

de acordo com um calendário de cumprimento dos compromissos mútuos assumidos: 

• Proceder a breves actualizações dos documentos de trabalho (dossier de 

candidatura, relatórios de verificação e avaliação); 

•  Acompanhar o cumprimento efectivo do Compromisso PCV, que passa também 

pelo acompanhamento e execução dos “Programas de Melhoria”. O cumprimento 

integral do Compromisso PCV é fundamental, bem como a correcta utilização da 

marca, de forma a criar confiança e credibilidade; 

• Promover e dar continuidade aos Fora (grupos de discussão permanente). É muito 

importante que os aderentes participem activamente nas decisões da APCV. Os 

aderentes têm que sentir que são parte activa da marca, as suas opiniões devem ser 

consideradas e levadas em conta para a elaboração de todos os documentos, assim 

como para a elaboração dos materiais promocionais; 

• Dar continuidade às Tertúlias PCV, iniciadas no território do Alvão e alargá-las a 

todo o território de abrangência da marca; 

• Efectivar a rede de cumplicidades PCV em todo o território de abrangência da 

Marca PCV e fazer entender aos associados as vantagens do trabalho em rede, 

entre vários sectores e a possibilidade de realização de parcerias entre eles como 

mais-valias efectivas para todos; e 

•  Entregar os Packages PCV aos aderentes que ainda não os receberam. 

 

2. Rever, actualizar e gerir o site, com produção da newsletter com carácter regular; 

 

3. Proceder ao estabelecimento de regulamentação relativa a meios de controlo 

eficazes e eficientes da e para a marca - auditorias internas, externas, “cliente mistério” 

e outras; 

 

4. Promover uma campanha integrada de publicidade na internet para o mercado 

português, quer ao nível de advertising online, search engine marketing & optimization 

solutions, no sentido de gerar tráfego e visitas para o site PCV; 

5. Implementar acções de formação PCV: gerais, para cumprimento dos requisitos 

de adesão e sectoriais e específicas, para cumprimento dos programas individuais de 

melhoria;  
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6. Solicitar entrevistas de apresentação com o Presidente do ICNB, assim como 

com os Governos Civis e Autarquias (nestes últimos, embora a marca já tenha sido 

apresentada, convém desenvolver estratégias de cooperação e adesão); 

 

7. Estabelecer protocolos com várias Instituições que ajudem a estratégia PCV 

(exemplo das Universidades, para o desenvolvimento de estudos, trabalhos de 

investigação, projectos e afins); 

 

8. Promover uma campanha de angariação de novos aderentes, económicos e 

institucionais, assim como decisão eficaz e eficiente sobre as propostas pendentes de 

novos associados; 

 

9. Apurar o estado das negociações iniciadas pela anterior Comissão Instaladora 

junto da Presidência da República, com o intuito de obter o seu “Alto Patrocínio”; 

 

10. Estabelecer estratégias possíveis junto de potenciais sponsors, mecenas ou 

parceiros estratégicos, que possam financiar algumas das linhas estratégicas analisadas, 

especialmente o “Festival Parques Com Vida”; 

 

11. Implementar a Acção “Escolas Com Vida”, com acções de formação, 

informação e sensibilização nas escolas de todo o território de abrangência da marca; 

 

12. Planear, estruturar e executar o evento de “Apresentação Nacional da Marca 

PCV”; 

 

13. Planear, estruturar e executar os próximos festivais PCV; 

 

14. Planear a recepção de jornalistas especializados; 

 

15. Planear a publicidade na imprensa especializada - inserções de publicidade à 

marca e ao destino geográfico dos PCV em publicações especializadas a definir; 
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16. Planear a divulgação junto dos principais operadores turísticos portugueses e 

internacionais; 

 

17. Planear, estruturar e executar uma central de reservas PCV; 

 

18. Planear, estruturar e executar a atribuição de prémios, por exemplo: “Melhor 

PCV”; 

 

19. Planear, estruturar e executar acções concertadas de divulgação:  

• Selecção e participação nas feiras onde a APCV tenha condições de participar; 

• Colocação de outdoors nas entradas e saídas de todos os concelhos PCV; 

• Acções de divulgação em centros comerciais (por exemplo no Dolce Vita, como 

já sucedeu no território do Alvão, devendo tal iniciativa ser alargada aos 13 

concelhos da marca PCV); 

• Acções de divulgação em estações de serviço; 

• Acções de divulgação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro; e 

• Articulação de acções promocionais com a marca “Portugal”. 

 

20. Actualizar e cumprir o “Programa de Monitorização da marca PCV”; 

 

21. Negociar a proposta de protocolo de cooperação com a Sociedade Portuguesa de 

Estudo das Aves (SPEA) sobre o turismo ornitológico; 

 

22. Avaliar as condições para que a marca PCV possa vir a ser reconhecida como a 

metodologia adoptada por Portugal no âmbito da II Fase da CETS, tendo em 

consideração a metodologia espanhola devidamente adaptada ao caso português com a 

marca PCV (garantindo desta forma a possibilidade de expansão da marca junto da 

RNAP); 

 

23. Alargar a marca PCV a outras áreas protegidas, o que permitirá o fortalecimento 

quer da oferta disponível, quer da identidade da própria marca, tornando-a mais 

competitiva, o que combinado com o crescimento do segmento de turismo de natureza, 

proporcionará uma excelente oportunidade de negócio; 
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24. Associar à marca PCV uma entidade externa de certificação; 

 

25. Realizar novas candidaturas a programas comunitários (ressalvar a possibilidade 

e a vantagem de contratualizar com empresas consultoras externas para trabalharem na 

base da consignação): 

• Avaliar a possibilidade da APCV se candidatar às novas linhas do O-Norte; 

• Aprofundar a negociação da APCV enquanto parceira de InterRegs;  

• Avaliar a possibilidade de candidatura ao POPH para formação dos agentes 

económicos associados no âmbito do compromisso PCV; 

• Procurar que o “Plano de Monitorização da marca PCV” seja integrado numa 

candidatura específica; e 

• Aprofundar o trabalho de angariação de Sponsors / Patrocinadores PCV. 
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7.2. Conclusão Final 
 

Neste ponto final, importa que as conclusões a retirar possam contribuir para o 

incitamento da aprendizagem para acções ou projectos futuros mas, acima de tudo, para 

a sustentabilidade da marca, tendo em consideração a existência de uma entidade, a 

APCV, com responsabilidades para tal.  

A APCV deverá munir-se de instrumentos de apoio que lhe permitam executar um 

conjunto de iniciativas de forma a criar confiança e a credibilizar a marca PCV, 

começando pelos próprios agentes económicos aderentes e potenciais aderentes e 

culminando no público em geral. Há actividades que podem ser realizadas sem recursos 

financeiros avultados, mas há outras acções que apenas se conseguem implementar 

através de financiamento por via de candidaturas a projectos. Neste contexto, a APCV 

tem de decidir se a sua elaboração deve ser levada a cabo pela própria e as ADLs 

associadas, ou recorrendo a consultores externos.  

É necessário que todos ajudem a concretizar a estratégia PCV, já delineada e assente 

em princípios que urge activar e implementar, de forma activa e dinâmica, com os 

próprios associados, com as diversas instituições e actores locais, para que em conjunto 

se possa efectivamente conseguir “sair” do papel e alcançar os objectivos que 

presidiram à criação da marca PCV. Assim, a direcção da APCV deverá activar vários 

protocolos e parcerias com vista à elaboração de candidaturas conjuntas a programas 

comunitários e a conseguir o apoio de várias entidades e instituições. 

Há necessidade de reforçar a cumplicidade com os associados, criando desde logo uma 

imagem positiva que favoreça a integração de novos aderentes. Neste sentido, urge 

distribuir todo o material necessário para fazer passar a mensagem da marca.  

É muito importante que o “Package PCV” seja continuamente actualizado e 

melhorado, para que se vá adaptando à realidade da marca PCV, no fundo que se 

apresente em consonância com a própria marca: vivo! 

A APCV deverá estabelecer quantidades iniciais e anuais de material relativo ao 

“Package PCV”, a distribuir por cada agente económico associado. Findas tais 

quantidades deverá ser da responsabilidade dos associados a sua reposição. 

Constata-se a existência nestes territórios de grande número de rotas (percursos e trilhos 

pedestres, todo terreno, equestres, entre outros) que, devido a deficiências promocionais 

e de cooperação entre instituições locais, não se apresentam como reais “produtos” 

turísticos qualificados. Esta falta de organização e visibilidade das rotas existentes, por 
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um lado, e a ausência de interligações sectoriais, por outro, indicam a necessidade de 

procurar organizar e promover as rotas existentes, bem como desafiar os diferentes 

ramos de actividade (actores locais) para a criação conjunta de uma rota que articule em 

rede os aderentes à marca, criando assim, a “Grande Rota PCV”. Esta solução poderá 

ser facilmente exequível pela participação da APCV na Carta Europeia de Turismo 

Sustentável dos Parques do Norte que confere, desde logo, uma integração plena das 

instituições e que permite soluções integradas, neste caso particular com mais 

propriedade. 

É importante ter presente a actualização do plano de formação, tanto ao nível da 

formação geral PCV, como da formação específica, de maneira a que os agentes 

económicos estejam plenamente informados e conscientes das suas responsabilidades, 

no seio da rede que ajudaram a constituir e a crescer e da qual fazem parte. De facto, o 

sucesso da marca passa por uma rede de cumplicidades e de partilhas, que seja forte, 

activa e dinâmica, para que individualmente e todos em conjunto possam evoluir e 

vencer. 

O plano de marketing PCV está elaborado, existe ainda de uma forma actualizada para 

a fase em que se encontra a marca e a própria entidade gestora, apresenta acções 

concertadas que importa concretizar. A Associação deverá debruçar-se, sobre o 

conjunto de acções internas e externas que tem possibilidade de desenvolver no 

imediato e munir-se de meios financeiros que lhe permitam concretizar aquelas que 

representam maiores despesas.  

É inevitável concluir que se a marca não for conhecida e divulgada não será “vendida” 

e não atingirá os seus propósitos e objectivos. 

O programa de monitorização da marca PCV está elaborado, mas nunca foi 

actualizado, melhorado e muito menos utilizado. Há necessidade de conhecer a 

evolução da marca, pois só assim se podem delinear estratégias consonantes. 

Os inquéritos de satisfação foram entregues aos associados para que fossem 

disponibilizados aos clientes a fim de serem preenchidos e colocados nas caixas de 

sugestões, nos pontos de informação PCV dos agentes económicos aderentes, de acordo 

com o regulamento geral da marca, no entanto, até ao momento, nunca foram analisadas 

as caixas de sugestões nem estudado o seu conteúdo. Assim sendo, a APCV deverá 

reverter esta situação e actuar em sintonia com a necessária monitorização da marca 

PCV. 
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Praticamente todas as marcas da Europa, associadas aos Parques Naturais e ao 

desenvolvimento sustentável, assentam em compromissos ambientais e têm como 

associados agentes económicos ligados à restauração, alojamento, produtos e serviços, 

animação e educação, estando organizados em estruturas federativas, fundações ou até 

em associações com múltiplas parcerias público - privadas. Cada marca segue uma 

estratégia específica que se identificará com cada território ou com os objectivos 

delineados para cada caso. 

O que pode distinguir positivamente a APCV é a estratégia seguida e a qualidade dos 

seus serviços. A criação da marca PCV envolveu os agentes económicos e as 

instituições, que durante cerca de dois anos, trabalharam em conjunto com a equipa 

técnica da PCV, de forma cúmplice, solidária e co-responsável, de forma a criar o 

regulamento geral da marca PCV, que fosse o mais apropriado e exequível para todos. 

Assim, o regulamento geral da PCV não foi imposto mas trabalhado em conjunto com 

todos os intervenientes. Para além deste facto, Portugal é detentor de um enorme 

conjunto de produtos de qualidade e de denominação de origem protegida na Europa. 

A inovação da marca está assegurada pela própria estratégia. Ainda que noutros países 

europeus existam experiências similares, em Portugal é uma experiência completamente 

inovadora. 

Em relação à sustentação financeira, efectivamente constata-se que a APCV pode 

sobreviver, bastando para isso fazer uma gestão correcta do número de adesões, como 

se provou nos vários cenários anteriormente apresentados, no entanto para haver 

adesões é preciso dinamizar, inovar e mostrar a bondade desta marca e para isso é 

necessário apoio técnico, facultado numa primeira fase pelas ADL`s fundadoras e co-

autoras e co-responsáveis pela marca PCV. Importa agora recriar as linhas estratégicas 

no sentido de impulsionar todos os parceiros para novos objectivos que podem ter apoio 

financeiro nas linhas definidas pelo QREN, mas também em novas parcerias que num 

território com 5 distritos e 13 concelhos não serão, seguramente, difíceis de efectuar. 

Importa também saber reconhecer as assimetrias dos territórios, preservar a sua 

individualidade e incutir ao mesmo tempo, como já tantas vezes referido, a noção de 

rede e as suas vantagens. 

Resta acrescentar que, para que qualquer estratégia resulte, há necessidade de 

“solidariedade política” para se conseguir avançar, pois se assim não for é muito 

complicado conseguir-se o que quer que seja. Aqui especificamente, importa referir a 

eterna questão da (in) compatibilização com a marca “Parques de Portugal” do ICNB. 
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Partindo do princípio que a marca “Parques de Portugal” está disseminada em todo o 

país por via dos Parques Naturais, convirá que a marca PCV planeie futuramente 

estratégias comuns de articulação e actuação. 

Por fim, deverá a APCV organizar-se para que a inclusão de novos associados à 

marca, oriundos de novos territórios, seja uma realidade concreta e exequível a médio 

prazo, nem que para tal haja necessidade de adequar a estratégia PCV, aqui apresentada, 

que jamais deverá ser estanque mas estar sempre em sintonia com as prementes e 

variáveis necessidades da marca Parques Com Vida – sempre VIVA! 
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A.1. Compromisso Parques Com Vida – Requisitos de Adesão por 

Sector 

A) Sector do Alojamento 

 

Compromisso territorial 

Requisito 1 

Localização no território 

O aderente está localizado nos territórios de abrangência da Marca PCV. 

 
Requisito 2 

Ponto de informação PCV 

O aderente constitui-se como um “ponto de informação” do território de abrangência da Marca 

PCV, mediante a informação que presta de forma directa aos visitantes e através da 

disponibilização de materiais informativos sobre o território e a Marca PCV. Para tal, o aderente 

compromete-se a assinalar de forma visível no interior e exterior do estabelecimento, o logótipo e 

demais suportes identificativos da Marca, definidos no Cap. IV do Regulamento. 

 

Compromisso de Qualidade 

Requisito 1 

Actividade licenciada e requisitos legais 

O aderente cumpre toda a legislação em vigor aplicável ao sector do alojamento, nomeadamente 

no que se refere à licença de utilização turística e outros requisitos legalmente estipulados à data 

do pedido. Assim, e sem prejuízo de outros legalmente previstos, indicam-se os principais 

requisitos actualmente estipulados:  

a) Licenciamento da unidade de alojamento através de autorização de utilização para fins 

turísticos emitida pelas entidades competentes; 

b) Implementação do HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controlo), quando aplicável; 

c) Implementação das normas de higiene e saúde no trabalho, em vigor; 

d) Subscrição das apólices de seguro obrigatórias, nomeadamente: seguro de acidentes de 

trabalho, seguro de incêndios e “riscos adicionais”, quando aplicável, assim como da apólice de 
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seguro de responsabilidade Civil; 

e) Dispor de livro de reclamações; 

f) Dispor, cumprir e comunicar à Associação Parques Com Vida o período e horário de 

funcionamento do estabelecimento. 

 
Requisito 2 

Caixa de sugestões PCV e inquérito de satisfação 

O aderente dispõe de uma “caixa de sugestões PCV” e de inquéritos de satisfação, disponíveis 

aos clientes e fornecidos pela Marca PCV nos moldes definidos no Capítulo IV do Regulamento 

da Marca (Requisito de Adesão 2- Ponto de informação PCV, do Compromisso Territorial) e 

aceita que a Associação PCV tenha direito exclusivo de acesso à informação colocada na referida 

caixa (sugestões e inquéritos de satisfação). 

 
Requisito 3 

Produto certificados e/ou locais e/ou tradicionais ao pequeno-almoço 

No pequeno-almoço devem ser utilizados pelo menos dois produtos alimentares certificados, 

locais ou tradicionais, produzidos no território de abrangência da Marca, de acordo com os 

documentos anexos do Regulamento Geral da Marca PCV - B/2/2AD e C/2/3AD. 

 
Requisito 4 

PCV em segurança 

O aderente mantém a qualidade e assegura a optimização e o funcionamento de todos os 

sistemas de segurança no seu estabelecimento, fazendo evidência dos mesmos através das 

seguintes práticas: 

a) Proceder com as vistorias dos extintores anualmente e assegurar a respectiva sinalização dos 

mesmos; 

b) Manter em bom estado as indicações de saída de emergência e demais sinalização existente, 

bem como a sua desobstrução. 

c) Cumprir os requisitos da instalação do gás, quando aplicável; 

d) Não utilizar aquecedores a gás; 

e) Afixar em local visível os contactos necessários em caso de emergência. 

 

 



201 
 

Requisito 5 

Elementos não autorizados 

O aderente não utiliza na decoração de interior e exterior no seu estabelecimento e instalações 

fixas, elementos que transmitam uma imagem errónea ou contraditória com os objectivos da 

Marca PCV, nomeadamente a exibição de espécies cujo abate e captura não sejam autorizados por 

lei. 

 
Requisito 6 

Integração na oferta institucional PCV 

O aderente integra a oferta institucional da Marca PCV, sendo responsável pela cedência de 

informação actualizada sobre a entidade, para integração no site e em materiais promocionais da 

Marca PCV. 

 

Compromisso Ambiental 

Requisito 1 

Conduta ambientalmente responsável 

O aderente promove, junto dos seus clientes, uma conduta ambientalmente responsável, 

adoptando uma atitude de sensibilização para com os clientes, facultando-lhes informação sobre 

as condicionantes ambientais do território e as boas práticas passíveis de serem postas em prática 

pelos mesmos. 

 

Requisito 2 

Regra 3 R’s e outras boas práticas ambientais 

Reduzir, reciclar e reutilizar  

O aderente adopta acções integradas do programa dos 3 R’s (reduzir, reciclar e reutilizar), 

sempre que aplicável, no exercício da sua actividade comercial, designadamente através das 

seguintes práticas: 

a) Manter os espaços exteriores limpos, adoptando as respectivas boas práticas, quando 

aplicável; 

b) Dispor no estabelecimento de um recipiente adequado para colocação e separação do lixo, 

colocado em local acessível aos hóspedes; 

c) Depositar os resíduos nos pontos de recolha diferenciados (eco pontos), quando aplicável; 

d) Colocar informação de sensibilização de redução de água/energia visível ao cliente, bem 
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como outras informações sobre práticas ambientalmente responsáveis adoptadas pela unidade de 

alojamento, segundo modelos estabelecidos pela Marca PCV; 

e) Aderir ao Sistema Verdoreca e outros sistemas de reciclagem, quando aplicável. 

 

Compromisso Social 

Requisito 1 

Conduta social responsável 

O aderente integra voluntariamente na sua actividade e na sua interacção com outras partes 

interessadas, preocupações sociais, nomeadamente ao nível de: 

a) Gestão de recursos humanos; 

b) Saúde e segurança no trabalho; 

c) Respeito pelos direitos humanos; 

d) Parceiros comerciais, fornecedores e consumidores; 

e) Comunidades locais. 

 

Requisito 2 

Promoção da Marca PCV e seus aderentes 

O aderente promove a Marca PCV junto dos seus clientes e disponibiliza-lhes informação sobre 

os aderentes PCV de outros sectores de actividade do seu território, de forma a estabelecer uma 

lógica de oferta integrada PCV. A informação aos clientes é feita através dos materiais 

promocionais da Marca e dos aderentes PCV, disponíveis na estante/mostruário do ponto de 

informação PCV (Requisito de Adesão 2 - Ponto de informação PCV, do Compromisso 

Territorial). 

 

Requisito 3 

Festival PCV 

O aderente cumpre as actividades que lhe competem realizar no âmbito do calendário anual de 

actividades do Festival PCV, previamente programado e acordado entre a APCV e o aderente. 

O calendário de actividades do Festival PCV é publicado anualmente pela APCV. 

 
Requisito 4 

Programa de formação geral PCV 

O aderente compromete-se a frequentar anualmente o Programa de Formação Geral do Parques 
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Com Vida, transversal a todos os eixos e com as seguintes temáticas: “Conhecer o Território 

PCV”; “Qualidade em Turismo”; “Proteger e Utilizar o Território” e “A Dimensão Social do 

PCV”. 

O Programa de Formação Geral é organizado pela APCV. 
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B) Sector da Restauração 

 

Compromisso territorial 

Requisito 1 

Localização no território 

O aderente está localizado no território de abrangência da Marca PCV. 

 
Requisito 2 

Ponto de informação PCV 

O aderente constitui-se como um “ponto de informação” do território de abrangência da Marca 

PCV, mediante a informação que presta de forma directa aos visitantes e através da 

disponibilização de materiais informativos sobre o território e a Marca PCV. Para tal, o aderente 

compromete-se a assinalar de forma visível no interior e exterior do estabelecimento, o logótipo e 

demais suportes identificativos da Marca, definidos no Cap. IV do Regulamento. 

 
Compromisso de Qualidade 

 
Requisito 1 

Actividade licenciada e requisitos legais 

O aderente cumpre toda legislação em vigor aplicável ao sector da restauração, nomeadamente 

no que se refere à licença de utilização turística e outros requisitos legalmente estipulados à data 

do pedido. Assim, e sem prejuízo de outros legalmente previstos, indicam-se os principais 

requisitos actualmente estipulados:  

a) Licenciamento da unidade de restauração através da licença emitida pela(s) Entidade(s) 

Competente(s); 

b) Implementação do HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controlo); 

c) Implementação das normas de higiene, segurança e saúde no trabalho, em vigor; 

d) Subscrição das apólices de seguro obrigatórias, nomeadamente: seguro de acidentes de 

trabalho, seguro de incêndios e “riscos adicionais”, quando aplicável, assim como da apólice de 

seguro de responsabilidade Civil; 

e) Ter livro de reclamações; 

f) Cumprir e Comunicar à Associação Parques Com Vida a época e horário de funcionamento 
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do estabelecimento. 

 
Requisito 2 

Ementa Parques Com Vida 

O aderente compromete-se a respeitar na sua ementa os seguintes requisitos: 

1. Restaurantes 

1.1 – Ter no mínimo três* pratos que cumpram o seguinte: 

a) “Pratos” confeccionados com produtos DO/P (Denominação de Origem/Protegida) e/ou IG/P 

(Indicação Geográfica/Protegida) em cujas áreas de produção estão integrados os territórios PCV 

e/ou produtos com denominação ETG (Especialidade Tradicional Garantida) e PI (Produção e/ou 

Protecção Integrada) oriundos dos territórios PCV e produtos BIO (Produção em Modo 

Biológico) oriundos do território nacional; 

b) E/Ou Pratos confeccionados segundo receita tradicional local reconhecida, de acordo com 

documento anexo; 

1.2 – Ter no mínimo três** sobremesas, confeccionados segundo uma receita tradicional local 

reconhecida, de acordo com documento anexo; 

1.3 – Ter pelo menos 50% de vinhos oriundos do território de abrangência da Marca; 

2. Confeitarias, Pastelarias e Casas de Chá 

a) Ter pelo menos quatro*** produtos tradicionais de confeitaria de acordo com documento 

anexo. 

* No caso de estabelecimento que confeccionem menos de 3 pratos consideram-se metade 

(50%) dos pratos, que cumpram as normas exigidas. 

** No caso de estabelecimentos que confeccionam menos de 3 sobremesas, consideram-se 

metade das sobremesas (50%), que cumpram as normas exigidas. 

*** No caso de estabelecimentos que confeccionam menos de 4 produtos, considera-se metade 

dos produtos (50%), que cumpram as normas exigidas. 

Anexos do Regulamento Geral da Marca PCV - B/2/2AD e C/2/3AD 

 
Requisito 3 

Ementa em língua estrangeira 

O aderente dispõe de uma ementa traduzida no mínimo para uma língua estrangeira, quando 

aplicável. 
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Requisito 4 

Caixa de sugestões PCV e inquérito de satisfação 

O aderente dispõe de uma “caixa de sugestões PCV” e de inquéritos de satisfação, disponíveis 

aos clientes e fornecidos pela Marca PCV nos moldes definidos no Capítulo IV do Regulamento 

da Marca (Requisito de Adesão 2- Ponto de informação PCV, do Compromisso Territorial) e 

aceita que a Associação PCV tenha direito exclusivo de acesso à informação colocada na referida 

caixa (sugestões e inquéritos de satisfação). 

 
Requisito 5 

PCV em segurança 

O aderente mantém a qualidade e assegura a optimização e o funcionamento de todos os 

sistemas de segurança no seu estabelecimento, fazendo evidência dos mesmos através das 

seguintes práticas: 

a) Proceder com as vistorias dos extintores anualmente e assegurar a respectiva sinalização dos 

mesmos; 

b) Manter em bom estado as indicações de saída de emergência e demais sinalização existente, 

bem como a sua desobstrução. 

c) Cumprir os requisitos da instalação do gás, quando aplicável; 

d) Não utilizar aquecedores a gás; 

e) Afixar em local visível os contactos necessários em caso de emergência. 

 
Requisito 6 

Elementos não autorizados 

O aderente não utiliza na decoração de interior e exterior no seu estabelecimento e instalações 

fixas, elementos que transmitam uma imagem errónea ou contraditória com os objectivos da 

Marca PCV, nomeadamente a exibição de espécies cujo abate e captura não sejam autorizados 

por lei. 

 
Requisito 7 

Integração na oferta institucional PCV 

O aderente integra a oferta institucional da Marca PCV, sendo responsável pela cedência de 

informação actualizada sobre a entidade, para integração no site e em materiais promocionais da 
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Marca PCV. 

 

Compromisso Ambiental 

 
Requisito 1 

Conduta ambientalmente responsável 

O aderente promove junto dos seus clientes, uma conduta ambientalmente responsável, 

adoptando uma atitude de sensibilização para com os clientes, facultando-lhes informação sobre 

as condicionantes ambientais do território e as boas práticas passíveis de serem postas em prática 

pelos mesmos. 

 
Requisito 2 

Regra 3 R’s e outras boas práticas ambientais 

Reduzir, reciclar e reutilizar  

O aderente adopta acções integradas do programa dos 3 R’s (reduzir, reciclar e reutilizar), 

sempre que aplicável, no exercício da sua actividade comercial, designadamente através das 

seguintes práticas: 

a) Manter os espaços exteriores limpos, adoptando as respectivas boas práticas, quando 

aplicável; 

b) Dispor no estabelecimento de um recipiente adequado para colocação e separação do lixo, 

colocado em local acessível aos clientes; 

c) Depositar os resíduos nos pontos de recolha diferenciados (eco pontos), quando aplicável; 

d) Colocar informação de sensibilização de redução de água/energia visível ao cliente, bem 

como outras informações sobre práticas ambientalmente responsáveis adoptadas pela unidade de 

restauração, segundo modelos estabelecidos pela Marca PCV; 

e) Aderir ao Sistema Verdoreca e outros sistemas de reciclagem, quando aplicável. 

 
Compromisso Social 

 
Requisito 1 

Conduta social responsável 

O aderente integra voluntariamente na sua actividade e na sua interacção com outras partes 

interessadas, preocupações sociais, nomeadamente ao nível de: 

a) Gestão de recursos humanos; 
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b) Saúde e segurança no trabalho; 

c) Respeito pelos direitos humanos; 

d) Parceiros comerciais, fornecedores e consumidores; 

e) Comunidades locais. 

 
Requisito 2 

Promoção da Marca PCV e seus aderentes 

O aderente promove a Marca PCV junto dos seus clientes e disponibiliza-lhes informação sobre 

os aderentes PCV de outros sectores de actividade do seu território, de forma a estabelecer uma 

lógica de oferta integrada PCV. A informação aos clientes é feita através dos materiais 

promocionais da Marca e dos aderentes PCV, disponíveis na estante/mostruário do ponto de 

informação PCV (Requisito de Adesão 2 - Ponto de informação PCV, do Compromisso 

Territorial). 

 
Requisito 3 

Festival PCV 

O aderente cumpre as actividades que lhe competem realizar no âmbito do calendário anual de 

actividades do Festival PCV, previamente programado e acordado entre a APCV e o aderente. 

O calendário de actividades do Festival PCV é publicado anualmente pela APCV. 

 
Requisito 4 

Programa de formação geral PCV 

O aderente compromete-se a frequentar anualmente o Programa de Formação Geral do Parques 

Com Vida, transversal a todos os eixos e com as seguintes temática: “Conhecer o Território 

PCV”; “Qualidade em Turismo”; “Proteger e Utilizar o Território” e “A Dimensão Social do 

PCV”. 

O Programa de Formação Geral é organizado pela APCV. 
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C) Sector dos Pontos de Venda 

 

Compromisso territorial 

 
Requisito 1 

Localização no território 

O aderente está localizado no território de abrangência da Marca.  

 
Requisito 2 

Ponto de informação PCV 

O aderente constitui-se como um “ponto de informação” do território de abrangência da Marca 

PCV, mediante a informação que presta de forma directa aos visitantes e através da 

disponibilização de materiais informativos sobre o território e a Marca PCV. Para tal, o aderente 

compromete-se a assinalar de forma visível no interior e exterior do estabelecimento, o logótipo e 

demais suportes identificativos da Marca, definidos no Cap. IV do Regulamento. 

 
Compromisso de Qualidade 

 
Requisito 1 

Actividade licenciada e requisitos legais 

O aderente cumpre toda a legislação em vigor aplicável ao sector do comércio, nomeadamente 

no que se refere à licença de utilização e outros requisitos legalmente estipulados à data do 

pedido. Assim, e sem prejuízo de outros legalmente previstos, indicam-se os principais requisitos 

actualmente estipulados:  

a) Licenciamento do ponto de venda ao público através da licença de utilização emitida pela(s) 

Entidade(s) competente(s); 

b) Implementação do HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controlo), quando aplicável; 

c) Implementação das normas de higiene, segurança e saúde no trabalho, em vigor; 

d) Subscrição das apólices de seguro obrigatórias, nomeadamente: seguro de acidentes de 

trabalho, seguro de incêndios e “riscos adicionais”, quando aplicável, assim como da apólice de 

seguro de responsabilidade civil; 

e) Possuir livro de reclamações; 



210 
 

f) Cumprir e comunicar à Associação Parques Com Vida a época e horário de funcionamento 

do estabelecimento. 

 
Requisito 2 

Origem e tipologia dos produtos artesanais 

1. O aderente possui carta de unidade produtiva artesanal e/ou vende artesanato certificado e/ou 

oriundo de artesãos com carta de artesão; 

2. Os produtos artesanais devem ser conotados com o território de abrangência da Marca PCV e 

constantes em documento anexo. 

Anexo do Regulamento Geral da Marca PCV -  C/2/2AD 

 
Requisito 3 

Origem e tipologia dos produtos agro-alimentares 

1. O aderente comercializa a seguinte tipologia de produtos agro-alimentares: 

a) Produtos agro-alimentares com denominações DO/P (Denominação de Origem / Protegida), 

IG/P (Indicação Geográfica / Protegida), ETG (Especialidade Tradicional Garantida), e PI 

(Produção e/ou Protecção Integrada) oriundos do território de abrangência da Marca PCV e 

produtos BIO (Produção em Modo Biológico) oriundos do território Nacional, constantes em 

documento anexo. 

b) Produtos locais e/ou tradicionais em que não estando previsto qualquer sistema de 

certificação, têm reconhecida conotação com o território de abrangência da Marca PCV e 

qualidade (listagem dos produtos em documento anexo). 

Anexos do Regulamento Geral da Marca PCV -  C/2/3AD e B/2/2AD 

 
Requisito 4 

Características associadas ao Ponto de Venda 

1. O estabelecimento deverá comercializar maioritariamente os produtos artesanais e/ou 

produtos agro-alimentares certificados, tradicionais e locais, de acordo com os requisitos 

anteriores (2 e 3), fazendo alusão específica à sua venda. 

2.O aderente não utiliza na decoração de interior e exterior no seu estabelecimento e instalações 

fixas, elementos que transmitam uma imagem errónea ou contraditória com os objectivos da 

Marca PCV, nomeadamente a exibição de espécies cujo abate e captura não sejam autorizados 

por lei. 
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Requisito 5 

Caixa de sugestões PCV e inquérito de satisfação 

O aderente dispõe de uma “caixa de sugestões PCV” e de inquéritos de satisfação, disponíveis 

aos clientes e fornecidos pela Marca PCV nos moldes definidos no Capítulo IV do Regulamento 

da Marca (Requisito de Adesão 2- Ponto de informação PCV, do Compromisso Territorial) e 

aceita que a Associação PCV tenha direito exclusivo de acesso à informação colocada na referida 

caixa (sugestões e inquéritos de satisfação). 

 
Requisito 6 

PCV em segurança 

O aderente mantém a qualidade e assegura a optimização e o funcionamento de todos os 

sistemas de segurança no seu estabelecimento, fazendo evidência dos mesmos através das 

seguintes práticas: 

a) Proceder com as vistorias dos extintores anualmente e assegurar a respectiva sinalização dos 

mesmos; 

b) Manter em bom estado as indicações de saída de emergência e demais sinalização existente, 

bem como a sua desobstrução. 

c) Cumprir os requisitos da instalação do gás, quando aplicável; 

d) Não utilizar aquecedores a gás; 

e) Afixar em local visível os contactos necessários em caso de emergência. 

 
Requisito 7 

Integração na oferta institucional PCV 

O aderente integra a oferta institucional da Marca PCV, sendo responsável pela cedência de 

informação actualizada sobre a entidade, para integração no site e em materiais promocionais da 

Marca PCV. 

 
Compromisso Ambiental 

 
Requisito 1 

Conduta ambientalmente responsável 

O aderente promove, junto dos seus clientes, uma conduta ambientalmente responsável, 

adoptando uma atitude de sensibilização para com os clientes, facultando-lhes informação sobre 
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as condicionantes ambientais do território e as boas práticas passíveis de serem postas em 

prática pelos mesmos. 

 
Requisito 2 

Regra 3 R’s e outras boas práticas ambientais 

Reduzir, reciclar e reutilizar  

O aderente adopta acções integradas do programa dos 3 R’s (reduzir, reciclar e reutilizar), 

sempre que aplicável, no exercício da sua actividade comercial, designadamente através das 

seguintes práticas: 

a) Manter os espaços exteriores limpos, adoptando as respectivas boas práticas, quando 

aplicável; 

b) Dispor no estabelecimento de um recipiente adequado para colocação e separação do lixo, 

colocado em local acessível aos clientes; 

c) Depositar os resíduos nos pontos de recolha diferenciados (eco pontos), quando aplicável; 

d) Colocar informação de sensibilização de redução de água/energia visível ao cliente, bem 

como outras informações sobre práticas ambientalmente responsáveis adoptadas pela unidade de 

ponto de venda, segundo modelos estabelecidos pela Marca PCV; 

e) Aderir a sistemas de reciclagem, quando aplicável. 

 
Compromisso Social 

 
Requisito 1 

Conduta social responsável 

O aderente integra voluntariamente na sua actividade e na sua interacção com outras partes 

interessadas, preocupações sociais, nomeadamente ao nível de: 

a) Gestão de recursos humanos; 

b) Saúde e segurança no trabalho; 

c) Respeito pelos direitos humanos; 

d) Parceiros comerciais, fornecedores e consumidores; 

e) Comunidades locais. 

 
Requisito 2 

Promoção da Marca PCV e seus aderentes 
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O aderente promove a Marca PCV junto dos seus clientes e disponibiliza-lhes informação 

sobre os aderentes PCV de outros sectores de actividade do seu território, de forma a estabelecer 

uma lógica de oferta integrada PCV. A informação aos clientes é feita através dos materiais 

promocionais da Marca e dos aderentes PCV, disponíveis na estante/mostruário do ponto de 

informação PCV (Requisito de Adesão 2 - Ponto de informação PCV, do Compromisso 

Territorial). 

 
Requisito 3 

Festival PCV 

O aderente cumpre as actividades que lhe competem realizar no âmbito do calendário anual de 

actividades do Festival PCV, previamente programado e acordado entre a APCV e o aderente. 

O calendário de actividades do Festival PCV é publicado anualmente pela APCV. 

 
Requisito 4 

Programa de formação geral PCV 

O aderente compromete-se a frequentar anualmente o Programa de Formação Geral do Parques 

Com Vida, transversal a todos os eixos e com as seguintes temática: “Conhecer o Território 

PCV”; “Qualidade em Turismo”; “Proteger e Utilizar o Território” e “A Dimensão Social do 

PCV”. 

O Programa de Formação Geral é organizado pela APCV. 
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D) Sector Animação Turística e/ou Ambiental 

 

Compromisso Territorial 

 
Requisito 1 

Actuação no território 

a) O aderente exerce actividades de animação turística e/ou ambiental há pelo menos um ano e 

com regularidade no território de abrangência da Marca PCV. 

b) O aderente está sediado e/ou tem instalações fixas no território de abrangência da Marca 

PCV. 

c) Caso não cumpra o requisito de localização da alínea b), e em alternativa, o aderente tem de 

demonstrar que a sua actividade contribui para a criação de valor acrescentado no território de 

abrangência da Marca Parques Com Vida, comprovando que a actividade que exerce contribui 

para o desenvolvimento socioeconómico do território, através do emprego de mão-de-obra local 

e/ou da dinamização de outros serviços ou actividades locais subsidiárias do turismo (por 

exemplo, alojamento, restauração, da venda de artesanato ou produtos agro-alimentares locais) 

e/ou da subcontratação a outras empresas locais prestadoras de serviços de animação turística 

e/ou ambiental, entre outras formas. 

 
Requisito 2 

Ponto de informação PCV 

O aderente constitui-se como um “ponto de informação PCV”, prestando informação aos seus 

clientes e visitantes do território, por comunicação directa e através da disponibilização de 

materiais informativos do território e da Marca PCV. Para tal, o aderente integra no seu 

estabelecimento ou instalações fixas existentes no território PCV, no interior ou exterior 

conforme aplicável, o logótipo e demais suportes identificativos da Marca, definidos no Capítulo 

IV do Regulamento da Marca PCV. 

 
Compromisso de Qualidade 

 
Requisito 1 

Actividade licenciada e requisitos legais 

O aderente cumpre a legislação aplicável aos serviços e actividades de animação turística e/ou 
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ambiental que promove, nomeadamente no que se refere às licenças, alvarás e outros requisitos 

legalmente estipulados à data do pedido. Assim, e sem prejuízo de outros legalmente previstos, 

indicam-se os principais requisitos actualmente estipulados: 

a) Licenciamento de actividades de animação turística através de Alvará emitido pela Direcção-

Geral do Turismo, quando aplicável; 

b) Licenciamento de actividades de animação ambiental através de Licença emitida pelo 

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, quando aplicável; 

c) Licenciamento de actividades marítimo-turísticas através de Licença a conceder, consoante 

os casos, pelo Instituto Marítimo-Portuário, órgãos locais da Direcção-Geral da Autoridade 

Marítima ou entidades com jurisdição no domínio hídrico fluvial ou lacustre, quando aplicável; 

d) Licenciamento das estruturas e instalações fixas, nomeadamente instalações desportivas, e do 

respectivo funcionamento pelas entidades competentes, quando aplicável; 

e) Licenciamento de veículos, embarcações e aeronaves utilizados nas actividades de animação 

turística, quando aplicável; 

f) Celebração e actualização dos seguros adequados a garantirem a cobertura dos riscos 

decorrentes das actividades de animação turística; 

g) Realização de vistorias obrigatórias aos equipamentos, veículos, embarcações e aeronaves 

utilizados nas actividades de animação turística, pelas entidades competentes, quando aplicável. 

h) Possuir livro de reclamações em todos os estabelecimentos. 

 
Requisito 2 

Caixa de sugestões PCV e inquérito de satisfação 

O aderente dispõe de uma “caixa de sugestões PCV” e de inquéritos de satisfação, disponíveis 

aos clientes e fornecidos pela Marca PCV nos moldes definidos no Capítulo IV do Regulamento 

da Marca (Requisito de Adesão 2- Ponto de informação PCV, do Compromisso Territorial) e 

aceita que a Associação PCV tenha direito exclusivo de acesso à informação colocada na referida 

caixa (sugestões e inquéritos de satisfação).  

 
Requisito 3 

PCV em segurança 

O aderente actua em prol da qualidade e da segurança no exercício das actividades que 

promove, através das seguintes práticas: 

a) Respeitar o enquadramento regulamentar próprio das instalações e actividades de animação 
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turística e/ou ambiental; 

b) Acondicionar e dotar os locais de prática, localizados em espaços ou instalações da 

responsabilidade do aderente, com equipamentos adequados e certificados (reconhecidos pela 

CE), quando aplicável. 

c) Zelar, com a necessária adequação, pelo cumprimento dos requisitos de segurança constantes 

na Carta de Recomendação do Parque para a prática de actividades de animação turística e/ou 

ambiental, mesmo quando estas se realizam no território PCV não abrangido pela Área 

Protegida; 

d) Informar todos os clientes sobre as principais regras de segurança constantes na Carta de 

Recomendação do Parque referida na alínea anterior, antes do início da realização das 

actividades; 

e) Possuir no estabelecimento e instalações fixas existentes no território, de forma identificada e 

visível ou acessível para consulta, informação sobre os principais requisitos de segurança 

aplicáveis às instalações, equipamentos e actividades de animação turística e/ou ambiental. 

Anexo do Regulamento Geral da Marca PCV - D/2/3.2AD 

 
Requisito 4 

Elementos não autorizados 

O aderente não utiliza na decoração de interior e exterior do seu estabelecimento e instalações 

fixas, elementos que transmitam uma imagem errónea ou contraditória com os objectivos da 

Marca PCV, nomeadamente a exibição de espécies cujo abate e captura não sejam autorizados 

por lei. 

 
Requisito 5 

Integração na oferta institucional PCV 

O aderente integra a oferta institucional da Marca PCV, sendo responsável pela cedência de 

informação actualizada sobre a empresa e actividades promovidas para integração no site e em 

materiais promocionais da Marca PCV. 

 
Compromisso Ambiental 

 
Requisito 1 

Condicionantes ambientais e de ordenamento do território 
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Para além do licenciamento referido na alínea b) do requisito 1 do compromisso de qualidade, o 

aderente cumpre os restantes requisitos estabelecidos por normas ambientais e pelos instrumentos 

de ordenamento do território, comprometendo-se a: 

a) Sempre que obrigatório, dispor de autorizações ou licenças previstas por normas ambientais e 

de ordenamento do território; 

b) Cumprir o Regulamento e a Carta de Desporto de Natureza da Área Protegida; 

c) Respeitar os instrumentos de ordenamento aplicáveis ao território em causa, nomeadamente 

Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas, Planos Director Municipais e Planos de 

Ordenamento de Albufeiras. 

 
Requisito 2 

Instalações e infra-estruturas 

O aderente garante que: 

a) As instalações ou infra-estruturas da sua responsabilidade não se encontram próximas de 

estruturas urbanas ou ambientais degradadas, com excepção das já existentes ou a construir 

quando se enquadrem num processo de requalificação urbana ou ambiental; 

b) As instalações ou infra-estruturas da sua responsabilidade estão devidamente enquadradas na 

paisagem e envolvente local; 

c) As instalações e infra-estruturas e todo o espaço físico de suporte da sua responsabilidade 

estão devidamente mantidos em termos de limpeza e arranjo dos espaços exteriores. 

 
Requisito 3 

Conduta ambientalmente responsável 

O aderente promove junto dos seus clientes uma conduta ambientalmente responsável, de 

sensibilização e educação ambiental, comprometendo-se: 

a) A zelar pelo cumprimento da conduta ambiental defendida na Carta de Recomendação do 

Parque para a prática de actividades de animação turística e/ou ambiental, mesmo quando estas 

se realizam em território PCV não abrangido pela Área Protegida; 

b) A informar todos os clientes, antes do início da realização das actividades, sobre a conduta 

ambiental defendida na Carta de Recomendação do Parque para a prática de actividades de 

animação turística e/ou ambiental; 

c) A adoptar os requisitos gerais recomendados pelo Programa Nacional do Turismo de 

Natureza na prática das actividades, bem como nas iniciativas e projectos de animação turística 

e/ou ambiental, mesmo quando se realizam em território PCV não abrangido pela Área 
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Protegida; 

d) A possuir no estabelecimento e instalações fixas existentes no território, de forma 

identificada e visível ou acessível para consulta, informação sobre a conduta ambiental e normas 

ambientais e de ordenamento do território aplicáveis às actividades, instalações e equipamentos, 

segundo modelo a fornecer pela Marca PCV. 

 
Compromisso Social  

 
Requisito 1 

Conduta social responsável 

O aderente integra voluntariamente na sua actividade e na sua interacção com outras partes 

interessadas, preocupações sociais, nomeadamente ao nível de: 

a) Gestão de recursos humanos; 

b) Saúde e segurança no trabalho; 

c) Respeito pelos direitos humanos; 

d) Parceiros comerciais, fornecedores e consumidores; 

e) Comunidades locais. 

 
Requisito 2 

Promoção da Marca PCV e seus aderentes 

O aderente promove a Marca PCV junto dos seus clientes e disponibiliza-lhes informação sobre 

os aderentes PCV de outros sectores de actividade do seu território, de forma a estabelecer uma 

lógica de oferta integrada PCV. A informação aos clientes é feita através dos materiais 

promocionais da Marca e dos aderentes PCV, disponíveis na estante/mostruário do ponto de 

informação PCV (Requisito de Adesão 2 - Ponto de informação PCV, do Compromisso 

Territorial). 

 
Requisito 3 

Festival PCV 

O aderente cumpre as actividades que lhe competem realizar no âmbito do calendário anual de 

actividades do Festival PCV, previamente programado e acordado entre a APCV e o aderente. 

O calendário de actividades do Festival PCV é publicado anualmente pela APCV. 

 
Requisito 4 
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Programa de formação geral PCV 

O aderente compromete-se a frequentar anualmente o Programa de Formação Geral do Parques 

Com Vida, transversal a todos os eixos e com as seguintes temática: “Conhecer o Território 

PCV”; “Qualidade em Turismo”; “Proteger e Utilizar o Território” e “A Dimensão Social do 

PCV”. 

O Programa de Formação Geral é organizado pela APCV. 

 



220 
 

A. 2. Programa de Melhoria Parques Com vida – comum aos quatro 

sectores Parques Com Vida 

 

E) Compromisso Parques Com Vida – PROGRAMA DE MELHORIA 

REQUISITO 1 

O aderente apresenta, no momento de candidatura, o Programa de Melhoria que contém os objectivos e as acções de 

melhoria para cada eixo do Compromisso PCV (Territorial, Qualidade, Ambiental e Social), comprometendo-se a 

implementá-lo num período de dois anos. As acções a propor no programa de Melhoria devem enquadrar-se nos 

objectivos comuns definidos para cada sector. 

 

REQUISITO 2 

O aderente compromete-se, ainda: 

- A participar activamente na actualização da grelha de objectivos comuns do PM; 

- A frequentar anualmente os módulos de formação inseridos no Programa de Formação Específica PCV, da 

responsabilidade da Associação PCV; 

- A facilitar o acesso a dados estatísticos e informação particular da empresa, considerados relevantes para as 

actividades do Observatório da Marca PCV; 

- A adoptar acções pontuais para corrigir ou melhorar a qualidade das actividades e serviços prestados, que 

venham a ser sugeridas e devidamente fundamentadas pela Associação PCV. A Associação PCV fundamenta 

as sugestões de melhoria com base no Observatório da Marca PCV ou na análise da informação proveniente da 

caixa de sugestões e dos inquéritos de satisfação do cliente ou nas auditorias intercalares efectuadas à empresa 

aderente. 
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A.3. Itinerário Pedagógico da Acção de Formação “A identidade da 

Marca PCV” 

 

Conteúdo Programático  

Módulo 1. O Território Parques Com Vida 

Apresentação  

M1. 1 Enquadramento conceptual:  

- Conceitos e Objectivos; e 

- Área de intervenção da Marca; 

M1. 2 Ordenamento do Território:  

- O sistema português de Ordenamento do Território; 

- Ordenamento do Território – o quadro legal em vigor; e 

- Licenciamento de obras. 

M1. 3 Plano de Ordenamento de uma Área Protegida (POAP): 

- Legislação em vigor; e 

- O POAP do território correspondente. 

M1. 4 O Potencial turístico territorial: 

- Turismo e Desenvolvimento; 

- Marcas e Certificações; e 

- A importância da Marca Parques Com Vida para o turismo de território. 

M1. 5 Património Natural e Edificado: 

- Conceito de Património; 

- Património Natural; e 

- Património Edificado. 

M1. 6 Promoção da Marca PCV e seus aderentes – O trabalho em rede. 

 

Módulo 2. Qualidade em Turismo 

Apresentação  

M2.1Noções Básicas de Qualidade: 

- Conceitos e Objectivos; 

- Competitividade e Empreendedorismo; e 

- Satisfação do Cliente; 



222 
 

M2.2Princípios de Gestão da Qualidade: 

- Orientação para o cliente; 

- Liderança; 

- Envolvimento das pessoas; 

- Gestão por processos; 

- Sistema de Gestão; 

- Melhoria Contínua; 

- Gestão por Factos; e 

- Benefícios mútuos com os fornecedores. 

M2.3 Certificação de Sistemas e produtos: 

- Sistemas de Gestão de Qualidade; e 

- Produtos agro-alimentares e artesanais certificados; 

M2.4 Legislação Sectorial e Obrigatoriedades Legais: 

Noções básicas de: 

- Licenciamento do serviço /actividade; 

- Implementação de HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controlo); 

- Implementação das normas de higiene e saúde no trabalho, em vigor; e 

- Legislação sectorial específica; 

M2.5 Comunicação, Imagem e Marketing: 

- O Sistema da Comunicação; 

- Conceitos fundamentais associados ao Marketing; 

- Da Estratégia de Marketing à Estratégia de Comunicação; 

- Comunicação e Visibilidade Empresarial; e 

- O Valor e Importância da Marca Parques Com Vida; 

M2.6 Promoção da Marca PCV e seus aderentes – O trabalho em rede. 

 

Módulo 3. Ambiente 

 

Apresentação 

M3.1 A importância da Protecção Ambiental: 

- Os recursos naturais; 

- Boas práticas ambientais; e 

- Um breve olhar sobre a legislação ambiental. 
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M3.2 A Floresta, fauna e flora dos territórios PCV: 

- O património florestal e as paisagens naturais e humanizadas; 

- Reconhecimento e preservação de espécies animais e vegetais; 

- A actuação das Áreas Protegidas (ICNB); e 

- O papel e o contributo do actor local na preservação dos recursos ambientais e na 

educação cívico-ambiental dos visitantes/consumidores. 

M3.4 Certificação Ambiental: 

- A importância da certificação ambiental; 

- Noções básicas sobre a implementação de um sistema de gestão ambiental; e 

- Breve Apresentação das normas ISO 14000; 

 

Módulo 4. Social 

 

M4.1 Responsabilidade social das organizações: 

- Constituição de redes de empresas para troca de experiências, práticas e melhoria de 

soluções; 

 - Conciliação entre o trabalho e a vida pessoal (novas formas de organização do 

trabalho; a gestão dos tempos de trabalho, entre outras); 

- Cultura e prática profissional dos trabalhadores relativamente ao seu contributo para 

o sucesso da empresa; 

- Capacidade de adaptação à mudança; e 

- Integração de pessoas em risco de exclusão social. 

M4.2 Cidadania e instrumentos de igualdade de oportunidades: 

- Dimensões de cidadania como conjunto de direitos e deveres dos Mulheres e 

Homens; 

- Conceitos em igualdade de oportunidades entre Mulheres e Homens (papéis sociais/ 

paradigmas/ estereótipos); e 

- Igualdade, Diferença e Desigualdade. 

 

Fonte: Guia da Acção de Formação Geral “A identidade da marca PCV” (IDARN, 2007) 
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A.4. Lista dos Órgãos Sociais da Associação Parques Com Vida 

 
 

Mesa da Assembleia-geral 

 

Presidente – Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. 

Secretário – IDARN- Instituto de Desenvolvimento Agrário da Região Norte. 

Vogal – Velhas e Novas Tradições – Sobremesas Lda. 

Suplente – Pastelaria Gomes. 

 

Direcção 

 

Presidente – Douro Superior Associação de Desenvolvimento. 

Vice – Presidente – CoraNE - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da 

Raia Nordestina. 

Secretário – Adere – PG - Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês. 

Tesoureiro – PROBASTO - Associação de Desenvolvimento Rural de Basto. 

Vogal – Hotel Mira Neve. 

Suplente – Restaurante Videira. 

 

Conselho Fiscal 

 

Presidente – ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

Vogal – A. Montesinho. 

Vogal – Quinta da Ferradosa. 

Suplente – Lagar Cooperativo de Izeda. 
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A.5. Estatutos da Associação Parques Com Vida 

 

CAPÍTULO I 

Princípios gerais 

ARTIGO 1º 

Da Denominação, Sede e Objecto 

 1 - A Associação Parques Com Vida, adiante designada abreviadamente por 

APCV, é uma associação sem fins lucrativos, que se constitui por tempo indeterminado, 

com sede provisória em Freixo de Espada à Cinta: Edifício do Auditório Municipal 

Avenida Guerra Junqueiro, 5180 – Freixo de Espada à Cinta. 

 2 – Por simples deliberação da Direcção, a sede da APCV pode vir a ser alterada 

para qualquer concelho dentro do território nacional.  

 Parágrafo único: A estrutura mínima funcional fixa da APCV compreende a 

existência de um Coordenador Executivo. Por deliberação da Direcção, a APCV poderá 

ter representações, delegações ou escritórios em qualquer localidade dos concelhos 

abrangidos pela APCV, desde que ao abrigo de acordo a celebrar com associados 

fundadores. 

 

ARTIGO 2º 

Objectivos 

 O seu objecto consiste em gerir, promover/divulgar e controlar a marca “Parques 

Com Vida”, adiante designada por Marca, através de, entre outras, a realização de 

estudos, formação profissional e exploração do merchandising. 

 

ARTIGO 3º 

Atribuições  

 De acordo com o seu objecto social, à APCV compete: 

 1. Assegurar as acções de gestão corrente e estratégica da Marca, nomeadamente 

no que diz respeito à integração de novos associados, atribuição, manutenção e 

revalidação da Marca aos agentes económicos, definição, actualização e 

acompanhamento do “Compromisso Parques Com Vida” e realização de acções de 

controlo da Marca; 



226 
 

 2. Identificar, conceber e implementar acções promocionais da Marca ao nível 

externo (Público-alvo) e interno (associados actuais e futuros); 

 3. Desenvolver estudos junto dos associados actuais e futuros com vista ao 

diagnóstico de necessidades, identificação de oportunidades e/ou definição de 

estratégias; 

 4. Desenvolver estudos junto dos públicos-alvo, visando perspectivar e 

interpretar tendências de mercado, oportunidades e estrangulamentos emergentes; 

 5. Garantir apoio técnico e realizar acções de formação profissional aos 

associados actuais e futuros; 

 6. Levar a cabo acções de Merchandising relativas à Marca; 

 

CAPÍTULO II 

Dos associados 

ARTIGO 4º 

Associados 

 1- Podem ser associados da APCV, pessoas individuais ou colectivas, com 

interesse na Marca, que desenvolvam a sua acção pelo menos num dos treze concelhos 

abrangidos pelos Parques Naturais do Alvão (PNAl), Montesinho (PNM), Douro 

Internacional (PNDI) e Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).  

 2- A Associação tem as seguintes categorias de associados: 

                a) Associados fundadores – são as pessoas colectivas ou singulares que vão 

intervir no acto da escritura pública de constituição da associação, nomeadamente, o 

Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte (IDARN), as Associações de 

Desenvolvimento Local, CoraNE – Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da 

Raia Nordestina, Probasto – Associação de Desenvolvimento Rural de Basto, 

Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda Gerês 

(Adere-PG), Douro Superior Associação de Desenvolvimento e os quatro Parques, 

PNPG, PNAl, PNM, PNDI. 

               b) Associados efectivos – são as pessoas colectivas ou singulares que se 

proponham contribuir para os fins da APCV e cuja proposta de admissão seja aprovada 

pela Direcção. Designadamente: 

        b.1- Agentes económicos prestadores de serviços nas actividades do 

Alojamento, Restauração, Pontos de Venda ao Público e Serviços de Animação 

Turística, que cumpram os requisitos explícitos no “Compromisso Parques Com Vida”;  
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                    b.2- Outras organizações, de direito público ou privado, que se 

demonstrem de interesse e relevância para a Associação;  

  c) Associados honorários - são as pessoas colectivas ou singulares que tenham 

contribuído significativamente para o prestígio e desenvolvimento da Associação ou lhe 

tenham prestado relevantes serviços. 

 d) Os associados fundadores e efectivos estão obrigados ao pagamento de jóia e 

de uma quota anual, cujo valor é fixado por deliberação da Assembleia-geral. 

 3. A admissão dos associados honorários faz-se por proposta apresentada pela 

Direcção e aprovada por maioria de três quartos dos presentes na Assembleia-geral. 

 

ARTIGO 5º  

Direitos e deveres  

 1-São direitos dos associados: 

   a) Ter acesso a informação e a esclarecimentos relativos ao Regulamento Geral 

da APCV e ao Compromisso Parques Com Vida; 

              b) No caso dos agentes económicos prestadores de serviços, dispor de sinal 

distintivo alusivo à Marca; 

   c) Solicitar a intervenção da APCV para a obtenção de colaboração no estudo e 

orientação de assuntos relacionados com a problemática da Associação e/ou da Marca; 

   d) Beneficiar das acções promocionais da Marca; 

   e) Serem assistidos em questões Técnico-científicas relacionadas com as 

actividades abrangidas pela Marca; 

   f) Aceder às actividades da APCV em condições mais vantajosas que os não 

associados; 

              g) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da APCV; 

 2- São direitos dos associados honorários os direitos dos associados fundadores e 

efectivos, com exclusão do direito a voto. 

 3- São deveres dos associados fundadores e efectivos: 

a) Respeitar o Regulamento Geral da APCV e Regulamento da Marca; 

b) Colaborar em todas as actividades da APCV;  

c) Fornecer dados, formular sugestões e propor planos relacionados com a 

problemática da APCV; 

d) Honrar os compromissos que forem afixados em Assembleia-geral para os 

associados; 
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e) Colaborar sempre que solicitados nas actividades promovidas pela APCV; 

f) Proceder ao pagamento da jóia de entrada e à quotização anual deliberadas pela 

Assembleia-geral; 

g) São deveres dos associados honorários todos os deveres dos associados fundadores 

e efectivos com exclusão do pagamento de jóia e quotas. 

 4- O não cumprimento do disposto no número anterior poderá conduzir à 

exclusão da APCV. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Órgãos 

ARTIGO 6º 

Órgãos 

 1- São órgãos da Associação, a Assembleia-geral, a Direcção, o Conselho Fiscal 

e o Conselho da Marca; 

 2- A Direcção, o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia-geral são eleitos pela 

Assembleia-geral. 

 

ARTIGO 7º 

Assembleia-geral 

 1- A Assembleia-geral é o órgão máximo deliberativo da APCV, e é constituída 

pelos associados que tenham, regularizadas, as suas contribuições para com a 

associação. 

 2- A Mesa da Assembleia-geral é constituída por um presidente, um secretário e 

um vogal, eleitos com mandatos de três anos, sendo permitida a reeleição. 

 3- A Assembleia-geral reúne ordinariamente uma vez por ano e 

extraordinariamente quando convocada com a antecedência mínima de oito dias, a 

requerimento da Direcção, do Conselho Fiscal ou de, pelo menos, um terço dos 

associados. 

 4- A Assembleia-geral reúne ordinariamente até trinta e um de Março de cada 

ano para discutir e votar o relatório de contas da Direcção e o parecer do Conselho 

Fiscal relativos ao exercício do ano anterior e votar o programa de actividades do ano 

seguinte. 

 5- A Assembleia-geral reunirá, em primeira convocatória, com a presença de 

pelo menos metade dos associados com o direito a voto, os quais se poderão no entanto 
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fazer representar por outros associados. Se à hora designada não se verificar o quórum 

atrás previsto, a Assembleia iniciará os seus trabalhos meia hora depois com qualquer 

número de associados. 

 6- As deliberações da Assembleia-geral, salvo as excepções expressamente 

consignadas nestes Estatutos e na lei geral, serão tomadas por maioria absoluta dos 

votos dos associados presentes com direito a voto. 

 7- Poderão também participar nas reuniões da Assembleia-geral, sem direito a 

voto e a convite do presidente da Direcção da APCV, entidades individuais ou 

colectivas, cuja contribuição seja considerada importante para o tratamento dos assuntos 

que constem da agenda de trabalho. 

 8 – Nenhum sócio poderá representar um número de votos superior a dez. 

 9- Os associados, terão direito na Assembleia-geral a um voto. 

 

ARTIGO 8º 

Deveres dos membros da Assembleia-geral 

           1. É dever de todos os membros da Assembleia-geral defender o bom-nome e o 

prestígio da Associação. 

         2. São deveres específicos dos membros da Assembleia-geral  

a) Servir nos cargos sociais para que foram eleitos; 

b) Participar e votar nas Assembleias-gerais; 

c) Colaborar nas actividades da Associação; 

d) Contribuir para o funcionamento da Associação, mediante o pagamento da 

jóia e das quotas em vigor. 

        3. Os associados honorários poderão participar nas Assembleias-gerais, estando 

isentos dos deveres identificados do número anterior. 

 

ARTIGO 9º  

 Direitos dos membros da Assembleia-geral 

         1. São direitos de todos os membros da Assembleia-geral: 

 

a) Eleger e ser eleito para cargos dos órgãos sociais nos termos destes estatutos;  

b) Assistir e participar nas actividades promovidas pela Associação; 

c) Apresentar sugestões e propostas à Direcção; 

d) Utilizar os serviços da Associação; 
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e) Solicitar as informações e esclarecimentos considerados necessários sobre a forma 

como se processa a actividade da Associação e seus resultados; 

f) Exercer todos os poderes e faculdades previstas nestes estatutos; 

         2. Os associados honorários não poderão exercer os direitos identificados na 

alínea a) do número anterior. 

 

ARTIGO 10º 

Competências da Assembleia-geral 

Compete à Assembleia-geral: 

 1 – Aprovar as linhas gerais de acção da APCV para cada ano social; 

 2 – Aprovar o orçamento anual apresentado pela Direcção; 

 3 - Alterar os estatutos e extinguir a Associação; 

 4 - Por maioria de dois terços demandar os membros da Direcção e do Conselho 

Fiscal por actos praticados no exercício dos respectivos cargos; 

 5 – Analisar e aprovar o Relatório de Contas e Plano de Actividades Anual, bem 

como outros relatórios apresentados pelo Conselho Fiscal e pela Direcção; 

 6 - Eleger ou destituir os titulares dos órgãos sociais; 

 7 – Aprovar moções, recomendações ou resoluções; 

 8 – Apreciar os relatórios apresentados pelos seus membros; 

 9 – Homologar os actos da Direcção sujeitos a confirmação; 

 

ARTIGO 11º 

Direcção 

 1- A Direcção é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, um 

Secretário, um Tesoureiro e um Vogal, com mandatos de três anos, sendo permitida a 

reeleição. 

 2- Compete à Direcção: 

 a) A gerência social, administrativa, financeira e disciplinar da associação; 

 b) Contratar um Coordenador Executivo; 

 c) Celebrar acordos com associados fundadores tendo em vista a prossecução 

das actividades da associação; 

 d) Decidir sobre a admissão e sanções aos associados, mediante Regulamento 

Geral aprovado em Assembleia-geral; 

e) Decidir sobre o valor da quotização anual e da jóia de inscrição dos associados. 
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f) Apresentar à Assembleia-geral, relatório de contas e plano de actividades anuais. 

 3- A Direcção toma decisões com o mínimo de presenças de três titulares e por 

maioria dos votos dos titulares presentes, tendo o Presidente, além do seu voto, direito a 

voto de qualidade. 

 

ARTIGO 12º 

Conselho Fiscal 

 1- O Conselho Fiscal é formado por três membros, sendo um Presidente e dois 

Vogais. 

 2 – Os membros do Conselho Fiscal terão mandatos de três anos, sendo 

permitida a reeleição. 

 3- Compete ao Conselho Fiscal: 

 a) Emitir parecer sobre o orçamento e a prestação de contas anuais apresentados 

pela Direcção; 

 b) Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam encaminhados pela 

Assembleia-geral ou pela Direcção. 

 

ARTIGO 13º 

Conselho da Marca  

1- O Conselho da Marca é constituído exclusivamente pelos Directores das quatro 

Áreas Protegidas, Parques Naturais do Alvão (PNA), Montesinho (PNM), Douro 

Internacional (PNDI) e Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). 

2- Os membros deste Conselho escolherão entre si o seu Presidente, na primeira 

reunião, devendo desse facto dar conhecimento à Direcção.  

 3- Compete ao Conselho, por solicitação da Direcção: 

a) Pronunciar-se previamente com carácter vinculativo relativamente ao Regulamento 

Geral da Associação, Regulamento da Marca e Plano de Actividades Anual; 

b) Emitir pareceres vinculativos relativos à atribuição, acompanhamento e controle da 

Marca “Parques Com Vida”, no estrito respeito pelo estabelecido no Compromisso 

Parques Com Vida; 

c) Elaborar outros pareceres não vinculativos e recomendações a pedido da Direcção 

ou por sua própria iniciativa. 

4- Dos pareceres mencionados no nº3 da alínea b, poderá a Direcção recorrer para a 

Assembleia-geral. 
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CAPÍTULO IV 

ARTIGO 14º 

 Dos recursos financeiros e do património 

 1-Os recursos da APCV provirão de: 

  a) Contribuições dos seus associados; 

  b) Verbas provenientes de entidades públicas, mediante convénios, acordos ou 

contratos; 

  c) Bens ou direitos doados ou legados; 

  d) Receitas diversas resultantes das actividades efectuadas; 

 2- Além das contribuições financeiras, a APCV poderá receber quaisquer outras 

que lhe sejam prestadas, inclusive sob a forma de bens e serviços. 

 3- Os recursos financeiros da APCV serão movimentados através de instituição 

bancária da escolha da Direcção, salvo se o convénio, acordo ou contrato que regular o 

fornecimento desses recursos dispuser de outra forma. 

 4- A movimentação dos recursos mencionados no artigo anterior, será feita por 

um membro da Direcção e pelo Coordenador Executivo. 

5- A APCV constituirá um Fundo de Protecção Ambiental, cuja responsabilidade de 

gestão será da Direcção e em concordância com regulamento específico para o efeito. 

6- O regulamento mencionado no ponto anterior, terá de ser aprovado em Assembleia-

geral por maioria qualificada. 

 

CAPÍTULO V 

ARTIGO 15º  

(Disposições gerais e transitórias) 

 1- A APCV não concede remuneração aos membros dos órgãos sociais. 

 2- Somente a estrutura fixa e outros funcionários, estes últimos inseridos em 

algum acordo estabelecido com associados fundadores, poderão ser remunerados sob a 

forma de salário, de acordo com a legislação portuguesa.   

3- Os membros da Mesa da Assembleia-geral, do Conselho Fiscal, da Direcção, do 

Conselho da Marca, poderão ser reembolsados das despesas efectuadas e devidamente 

fundamentadas, quando ao serviço da APCV. 

4- Os sócios que violarem o disposto nos presentes estatutos ou no regulamento geral 

interno ficam sujeitos às seguintes sanções: 

a) Repreensão; 
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b) Suspensão temporária de direitos; 

c) Expulsão. 

5- São expulsos da Associação, os associados que por actos dolosos tenham agido de 

forma a prejudicar a Associação; 

6- As sanções presentes nas alíneas a) e b) do nº4 são da competência da Direcção; 

7- A expulsão é uma sanção da exclusiva competência da Assembleia-geral, sob 

proposta da Direcção. 

8- A aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c) do nº4, só se efectivarão 

mediante audiência obrigatória do associado. 

 

ARTIGO 16º 

Requisitos das deliberações 

 1- Estes Estatutos só poderão ser alterados em reunião da Assembleia-geral, com 

o voto de três quartos dos associados presentes ou representados com direito a voto. 

 2- A dissolução da APCV só se verificará em reunião da Assembleia-geral, com 

o voto de três quartos de todos os associados. 

 3- Verificada a dissolução da APCV, atentos os encargos e responsabilidades 

assumidas, serão os seus bens remanescentes distribuídos aos associados. 

 4- As disposições contidas neste artigo serão tratadas em reunião da Assembleia-

geral, expressamente convocada para este fim, com antecedência mínima de oito dias. 

 5- A destituição de membros da Direcção da APCV só poderá ser efectuada com 

o voto de dois terços dos associados com direito a voto, presentes na Assembleia-geral, 

em reunião expressamente convocada para esse fim. 

 

ARTIGO 17º 

Disposições Finais 

 1- Em tudo omisso rege o Regulamento Geral, cuja aprovação é da competência 

da Assembleia-geral após parecer vinculativo do Conselho da Marca. 

 2- Os casos omissos nestes Estatutos ou no Regulamento Geral, serão resolvidos, 
nos termos legais, pela Direcção e sujeito a confirmação da Assembleia-geral. 
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A.6. Listagem de Associados da Associação Parques Com Vida 

 
Nº de Sócio Nome Morada 

Sócio Fundador IDARN  
Sócio Fundador ICNB – DGAC Norte  
Sócio Fundador DRAPN  
Sócio Fundador DSAD  
Sócio Fundador Probasto  
Sócio Fundador CoraNE  
Sócio Fundador Adere-PG  
Sócio 

Institucional 
Câmara Municipal de Freixo de Espada 

à Cinta 
Avenida Guerra Junqueiro 
5180 Freixo de Espada à 

Cinta 
1 Hotel Miraneve Rua D. Pedro de Castro 

5000-166 Vila Real 
2 Restaurante Grill/Costa Rua Dr. Sousa Costa, 16 R/C 

5000-552 Vila Real 
3 Pastelaria Gomes Rua António de Azevedo, 

2/10 
5000-514 Vila Real 

4 Restaurante Vilalva Rua Engº Joaquim Botelho de 
Lucena, nº15ª 

5000-586 Vila Real 
5 Hotel Casa da Campeã Vila Real – Falência  
6 Casa Lapão Rua da Misericórdia 51/53 

5000-635 Vila Real 
7 Restaurante Salsa Fresca Rua de Montezelos Lote 22 

Loja 1 BE 
5000-407 Vila Real 

8 Estalagem Quinta do Paço Vila Real 
9 – Mudança de 

gerência 
Restaurante Vila Velha Vila Real 

10 Turismo de Aldeia das Casas do 
Cavaleiro e Eira da Lage, Unipessoal, 
Lda. 

Carreiras – Soajo 
4970-606 Soajo 

11 Lino Brás Gonçalves Vidoeiro, nº 34 
Vilar da Veiga 
4845-081 Gerês 

12 Restaurante Minho Verde Arcos de Valdevez 
13 Velhas e Novas Tradições – 

Sobremesas, Lda. 
Arcos de Valdevez 

14 Restaurante Videira Arcos de Valdevez 
15 Restaurante Saber ao Borralho Arcos de Valdevez 
16 Casas de Casares/A Carqueja – 

Turismo da Natureza, Lda.  
Bragança 

17 Quinta D’Ameã, Soc. Agrícola Lda.  Bragança 
18 Quinta da Ferradosa – Turismo Rural Freixo de Espada à Cinta 
19 A. Montesinho Fumeiro Regional, Lda. Rua Coronel Álvaro Cepeda 

5300-553 Gimonde 
Bragança 

20 Bísaro Salsicharia Tradicional, Lda. Rua Coronel Álvaro Cepeda 
5300-553 Gimonde 
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Bragança 
21 Quinta das Covas, Sociedade Agro-

Turística, Lda. 
Rua Coronel Álvaro Cepeda 
5300-553 Gimonde 
Bragança 

22 Restaurante “O Acácio” Rua Vale D’ Álvaro – Quinta 
da Braguinha Lt F R/C Esq. 

5300 Bragança 
23 Sociedade Turística Serra da Coroa 

Empreendimentos Hoteleiros, Lda. 
Lugar da Vesa 
Travanca 
5320 Vinhais 

24 Irmão Geadas – Empreendimentos 
Hoteleiros, Lda. 

Rua do Louto 
5300 Bragança 

25 Lagar Cooperativo dis Olivicultores da 
Região de Izeda 

Izeda 
5300-591 Izeda 
Bragança 

26 Solar do Alvarinho Melgaço 
27 Agostinho Alves  
28 Casa do Cavacadouro Turismo Rural 

Unipessoal Lda. 
Cavacadouro 

29 Javsport, Organização de Eventos 
Desportivos, Unipessoal, Lda. 

Montalegre 

30 Pensão Moderna do Gerês Gerês 
31 Gerês Equi'Desafios  
32 Quinta da Breia  
33 Casa João Fidalgo Soajo 
34 Casa do Adro  Soajo 
35 Ravinas do Côa Vila Nova de Foz Côa 
36 Água Hotels  
37 Francisco Gilberto Bernardes Travanca 

5320-180 Vinhais 
38 Antero dos Inocentes Pires – Casa das 

Pedras 
Montesinho 
5300-542 Montesinho 
Bragança 

39 Associação dos Apicultores do PNM Casa do Mel – Quinta das 
Fontainhas 

5301-903 Bragança 
40 Alexandre Barreira – Casa dos Videira Soajo 
41 Rosa Maria Gonçalves Ribeiro Prado 
42 Casa Ninho do Picanço Mós 
43 Casa da Ponte Arcos de Valdevez 
44 Quinta de Gestaçós Gerês 
45 Mondim Tâmega Park 

Empreendimentos Turisticos S.A. 
Mondim de Basto 

46 Casa da Travessa Rua da Igreja 16-18 
5470-092 Paredes do Rio 
Montalegre 

47 Vitória Barbosa e Rodrigues, Lda. Vila Fonche 
48 Pensão Adelaide e Filhos, Lda Gerês 
49 Portal do Vez Quinta da Gândara – Prozelo 

4970-285 Arcos de Valdevez 
50 Estalagem de Montalegre, Turismo, 

Natureza e Lazer, Lda. 
Montalegre 

51 Oficina da Natureza, Animação 
Turística Unipessoal, Lda. 

Ponte de Lima 
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A.7. Quotizações Parques Com Vida28 

 
 

a. Custo do processo de avaliação da candidatura  
 
 

Restauração Pontos de 
venda 

Alojamento 
excepto E. 
Hoteleiros 

Empreendimentos 
hoteleiros 

Empresas 
animação 

150€ 150€ 150€ 250€ 150€ 
 
Em fase de Projecto o valor foi GRATUITO e a Associação PCV nunca validou estes 

valores, pelo que nunca foram aplicados. 
 
 

b. Quota de associado da APCV  
 
 

Agentes 
económicos 

ADL Parques ICN Municípios Outros 

100€ 500€ 4000€ 1000€ 1000€ 

 
Valores efectivamente cobrados aos associados. 
 

c. Custos de revalidação da candidatura 
 
 
Restauração Pontos de 

venda 
Alojamento 

excepto  
E. Hoteleiros 

Empreendimentos 
hoteleiros 

Empresas 
animação 

75€ 75€ 75€ 125€ 75€ 
 
A Associação PCV nunca validou estes valores, pelo que nunca foram aplicados. 

                                                 
28 Valores apresentados em fase de Projecto PCV. 
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A.8. Dimensões de Análise da Qualidade dos Produtos EQUAL 

 

INOVAÇÃO 

Intensidade da presença de características novas e distintivas no produto; na realidade, 

o que distingue este produto de outros produtos com características e finalidades 

semelhantes; existência de valor acrescentado em relação às respostas convencionais e 

desenvolvimento de novas competências. 

 

EMPOWERMENT 

Em que medida os beneficiários finais e os utilizadores do produto foram 

protagonistas na sua concepção e em que medida a sua utilização contribui para a 

autonomia, inserção e participação acrescidas dos grupos-alvo nos seus contextos 

organizacionais e sociais. 

 

ADEQUABILIDADE 

Respeita a cultura, a experiência social e profissional dos beneficiários finais e das 

organizações e responde aos seus problemas e necessidades de inserção e de 

qualificação. 

 

UTILIDADE 

Ganhos e valor percebidos pelos beneficiários finais, demonstráveis em termos de 

reconhecimento de competências, valor social e/ou autonomia pessoal. 

 

ACESSIBILIDADE 

Proximidade e familiaridade dos utilizadores e dos beneficiários finais com os 

conteúdos, os suportes e meios de utilização dos produtos, designadamente em termos 

de literacia e de tecnologias necessárias. 
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IGUALDADE 

O produto potencia a igualdade de género, respeita a multiculturalidade, valoriza a 

participação e responsabilidade social das pessoas e organizações e promove situações e 

realidades inclusivas. 

 

TRANSFERIBILIDADE 

Facilidade e rapidez na transferência e incorporação dos produtos visíveis 

designadamente nos processos e métodos de tutória da transferência ancorados, por 

exemplo, em soluções mediadas. 
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              APÊNDICES 
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I. Ficha com Princípio CETS 6.2, Linha de Actuação 21 - Parques com 

Vida. 

 

PARQUES COM VIDA 
6.2.21 

LA21 

Objectivos Específicos:  

- Capitalizar a visibilidade turística das Áreas Protegidas a favor de agentes económicos de qualidade, 

ambiental e socialmente responsáveis através da constituição de uma rede que explora e concretiza 

complementaridades entre os diversos serviços prestados por forma à sua optimização enquanto recurso 

turístico. 

- Estabelecer pontes concretas de cooperação entre todos de forma a organizar e promover os territórios, 

“sentando à mesma mesa” as várias entidades intervenientes, debatendo estratégias, identificando e 

descobrindo sinergias e complementaridades na optimização turística dos recursos endógenos dos 

territórios. 

 

Promotor: 

Associação Parques Com Vida 

 

Parceiros: 

Parque Natural do Alvão; Associações de Desenvolvimento Local (PROBASTO e Douro Histórico); 

Câmaras Municipais de Vila Real e Mondim de Basto; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

Núcleos Empresariais de Vila Real e de Mondim de Basto; Circunscrição Florestal do Norte; Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte; Associação Comercial e Industrial de Vila Real; Região de 

Turismo. 

 

Descrição: 

- Campanha de angariação de novos aderentes, económicos e institucionais; 

- Gestão do site PCV, com produção da newsletter com carácter regular; 

- Acções de divulgação – presença em feiras e outras acções pontuais e específicas de divulgação da 

Marca PCV; 

- Estabelecimento de protocolos com várias Instituições que ajudem a estratégia PCV; 

- Promoção da continuidade dos Fora – grupos de discussão permanente; 

- Efectivar a rede de cumplicidades PCV em todo o território de abrangência da Marca PCV; 

- Recepção de jornalistas especializados; e 

- Estabelecimento de estratégias junto de potenciais sponsors; 
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Cronograma Financeiro (€)  

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

 20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€ 80.0000€ 

 

 

 

Fontes de financiamento: 

- Orçamento Anual da APCV; 

- Equal - Acção 3;  

- Sponsors PCV; e 

- Candidaturas ao QREN e outros. 

 

 

 

Relação com outras acções do Plano de Acção: 

Relação directa com todas as acções do trilho da animação, mais directamente com: 

- Promonatura; e 

- Promove. 

 

Indicadores de resultado: 

- Nº de novos aderentes; 

- Nº de eventos realizados; 

- Nº de workshops realizados e respectivas mais-valias geradas; 

- Nº de presenças em feiras; 

- Nº de Sessões de trabalho realizadas com aderentes PCV e respectivas mais-valias geradas; e 

- Qualidade e quantidade de Protocolos realizados. 

 

Instrumentos de acompanhamento:  

 

- Relatórios de actividades; 

- Relatórios de workshops; 

- Relatórios das sessões de trabalho; e 

- Noticias na imprensa especializada. 
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II. Ficha com Princípio CETS 8.1, Linha de Actuação 30 – Promoção 

da Marca Parques Com Vida. 

 

PROMOÇÃO DA MARCA PARQUES COM VIDA 
8.1.28 

LA30 

Objectivos Específicos: 

- Promoção de acções de Informação aos aderentes PCV e ao público em geral sobre turismo sustentável 

versus o seu contributo para o desenvolvimento local; 

- Promoção e realização da Formação Parques com Vida com vista a dar cumprimento ao Compromisso 

da marca contribuindo para a qualificação contínua dos agentes económicos dos sectores do 

alojamento, restauração, pontos de venda ao público e empresas de animação turística ou ambiental, 

com forte incidência na temática do turismo sustentável e desenvolvimento local. 

 

Promotor: 

Associação Parques Com Vida 

 

Parceiros: 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real; Núcleo 

Empresarial de Mondim de Basto; Associação Comercial e Industrial de Vila Real. 

 

Cronograma Financeiro (€)  

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 40.000€ 

Descrição: 

- Realização de questionários com a finalidade de fazer o levantamento das necessidades de formação dos 

potenciais aderentes, em áreas ligadas aos quatro sectores de intervenção (alojamento, restauração, 

pontos de venda ao público e empresas de animação turística ou ambiental) e aos quatro eixos do 

compromisso PCV (Território, Qualidade, Ambiente e Social); 

- Promoção e realização de sessões de esclarecimento sobre a Marca PCV; 

- Promoção e realização de tertúlias relacionadas com a Marca PCV, o ambiente e o turismo; 

- Promoção e realização de sessões de informação/seminários/workshops sobre o turismo sustentável 

versus o seu contributo para o desenvolvimento local; 

- Promoção e realização da formação PCV: “Formação Geral PCV” dando cumprimento aos requisitos de 

adesão do Compromisso PCV; e 

- Promoção e realização da formação PCV “Formação Especifica PCV” dando cumprimento ao Programa 

de Melhoria do Compromisso PCV; 
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Fontes de financiamento: 

- QREN, Programa Operacional Potencial Humano; 

- Outras candidaturas/estabelecimento de protocolos com Entidades Formadoras; e 

- Orçamento da APCV. 

 

Relação com outras acções do Plano de Acção: 

Relação directa com todas as acções do trilho da capacitação, mais directamente com: 

- Parques com vida; 

- Festival Parques com Vida; e 

- Promoção da Marca PCV. 

 

Indicadores de resultado: 

- Nº de questionários realizados e recepcionados; 

- Nº de planos estruturados; 

- Nº de sessões de esclarecimento promovidas e realizadas;  

- Nº de acções de informação/seminários/workshops realizadas promovidas e realizadas; 

- Nº de acções de formação implementadas; e 

- Nº de formandos com certificados. 

 

Instrumentos de acompanhamento:  

- Relatórios de actividades; e 

- Relatórios da formação. 
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III. Ficha com Princípio CETS 9.3, Linha de Actuação 31 – Festival 

Parques Com Vida. 

 

FESTIVAL PARQUES COM VIDA 
9.3.36 

LA31 

Objectivos Específicos:  

- A dimensão social da marca PCV confere-lhe a coesão interna imprescindível à sustentabilidade de 

uma estratégia de desenvolvimento do grupo/conjunto de aderentes do território e demais entidades e 

beneficiários locais envolvidos na marca; 

- Realização do Festival Parques Com vida; e 

- Concertar a sua realização em períodos de menor procura turística. 

 

Promotor: 

Associação Parques Com Vida 

 

Parceiros: 

Parque Natural do Alvão; Associação Douro Histórico; Associação de Desenvolvimento Rural de Basto; 

Câmara Municipal de Vila Real; Câmara Municipal de Mondim de Basto; Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro; NERVIR, Núcleo Empresarial de Mondim de Basto; Circunscrição Florestal do 

Norte; Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; Associação Comercial e Industrial de Vila 

Real; Região de Turismo. 

 

Cronograma Financeiro (€)  

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

 20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€ 80.000€ 

 

 

 

Descrição: 

- Planeamento, estruturação e execução de um Festival PCV por ano – conjunto de actividades de índole 

territorial, cultural, ambiental e social a realizar entre a APCV, o conjunto de aderentes à Marca do 

território e demais actores locais com responsabilidades no desenvolvimento local do mesmo; 

- Planeamento, estruturação e execução do evento de Apresentação Nacional da Marca PCV – inserido no 

primeiro Festival PCV; 

- Recepção de jornalistas especializados; 

- Acções de divulgação do Festival PCV; e 

- Estabelecimento de protocolos de cooperação para o Festival PCV. 
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Fontes de financiamento: 

- Quotas de associados (agentes económicos e agentes institucionais); 

- Sponsors Parques com Vida; e 

- Candidaturas a vários programas. 

 

Relação com outras acções do Plano de Acção: 

Relação directa com todas as acções do trilho da animação, mais directamente com: 

- Usos e costumes; 

- Parques com vida; e 

- Promoção da marca PCV. 

 

Indicadores de resultado: 

- Nº de actividades enquadradas no Festival PCV; e 

- Nº de eventos executados no âmbito do festival Parques com Vida. 

 

Instrumentos de acompanhamento:  

- Relatórios de actividades da APCV; e 

- Noticias na imprensa. 

 
 

 

 


