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Resumo 

A preocupação com a conservação da natureza, a minimização de impactes negativos no 

ambiente e o aumento de benefícios para as comunidades locais são, cada vez mais, preocu-

pações comuns a várias tipologias de turismo. Neste contexto, o presente artigo tem como 

objetivo o delineamento de um programa de viagem no território do Vale do Côa e Alto Dou-

ro, que cumpra os princípios gerais do Ecoturismo. Em termos metodológicos, procedeu-se à 

inventariação dos recursos turísticos e infraestruturas de suporte existentes no território em 

análise, de forma a conhecer a sua imagem identitária e percecionar a sua competitividade, 

capacidade de diferenciação e atração. Para o efeito, procedeu-se à recolha de informação 

através de análise documental, observação direta e um inquérito por questionário dirigido a 

estabelecimentos de alojamento e restauração para identificação de parceiros-chave e poten-

cial implementação do pacote ecoturístico. Como resultado, foi construído um pacote ecotu-

rístico referente a uma viagem programada de média duração (12 dias), com oferta de um 

conjunto de bens, atracões e serviços (alojamento, restauração e transportes), organizados na 

perspetiva de uma viagem de experiências. Para efeito de conceção e estruturação do modelo 

de negócio a implementar e avaliação da respetiva viabilidade económico-financeira recorreu-

se à metodologia “Business Model Canvas”, descrevendo-se o modo como a empresa em cau-

sa pretende criar e entregar valor aos seus clientes e gerar riqueza. 

Palavras-chave: Alto Douro; Business Model Canvas; Ecoturismo; Vale do Côa; Viagem 

Organizada. 

 

Abstract 

Nature conservation, the negative impacts on the environment and the benefits for local com-

munities are increasingly common concerns of various types of tourism. Within this context, 

the present article aims to design a travel program in the territory of Vale do Côa and Alto 

Douro, which complies with the general principles of Ecotourism. The methodology consists 

in the creation of an inventory made of the tourism resources and support infrastructures in 

the territory under analysis, with the objective of knowing its identity image and perceiving 

its competitiveness, capacity for differentiation and attraction. For this purpose, information 

was collected through documentary analysis, direct observation and a questionnaire survey for 

accommodation establishments to identify key partners and potential implementation of the 

ecotourism package. As a result, an ecotourism package was built for a medium-term (12 

days) programmed trip, offering a range of goods, attractions and services (accommodation, 

catering and transportation), organized to provide a trip focused in experiences. The Business 

Model Canvas was used in order to design the business model and to validate its economic 

and financial viability; this tool describes how the company in question intends to create and 

deliver value to its customers as well as generate wealth. 

Keywords: Business Model Canvas; Côa Valley; Douro Valley; Ecotourism; Travel Pack-

age.  
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Introdução 

As denominadas “viagens verdes" são hoje uma realidade em expansão. A existência de 

uma procura turística internacional vocacionada para práticas de turismo responsável, ativo na 

preservação e conservação da natureza e na proteção das paisagens, capaz de promover a edu-

cação e a sensibilização ambiental junto dos turistas e dos players do setor, assim como o res-

peito pela cultura e valores das populações locais, representa um significante contributo para a 

redução de assimetrias territoriais, ao valorizar os territórios e promover a sua sustentabilida-

de ambiental, económica e social (Center for Responsible Travel, 2016). A captação destes 

fluxos turísticos, pela via do Ecoturismo, pode representar um contributo relevante na mitiga-

ção do despovoamento e envelhecimento da população residente nos territórios de baixa den-

sidade, qualificando o território, fixando pessoas e promovendo o seu bem-estar.  

O presente artigo tem como objetivo conceber um programa de experiências de viagem 

no território definido pelo agrupamento dos 10 concelhos que integram o Plano Estratégico de 

Promoção Turística do Vale do Côa e Alto Douro. Foram adotados os princípios base do Eco-

turismo definidos pela International Ecotourism Society, numa perspetiva integradora das 

valências, recursos e atributos do território em análise, quer se trate de áreas protegidas ou 

outras com valores naturais significantes, assim como outros recursos e atrações de índole 

material ou imaterial que possam ser considerados para a prática do Ecoturismo, numa visão 

holística e sustentada.   

Trata-se de uma viagem programada de média duração (12 dias), que visa colmatar uma 

lacuna na oferta turística nacional, em particular no destino turístico em análise e, simulta-

neamente, responder a uma necessidade de melhoria da oferta internacional de uma agência 

de viagens específica, com o alargamento do seu portefólio de viagens e experiências de lazer 

ativo. Procura-se, assim, contribuir para o desenvolvimento da região, através do efeito multi-

plicador e transversal que a atividade turística induz na economia e nas sociedades onde se 

desenvolve, em particular em espaços rurais e naturais (Simões, 2003). Em termos metodoló-

gicos, procedeu-se à inventariação dos recursos turísticos e infraestruturas de suporte existen-

tes no território em análise, de forma a conhecer a sua imagem identitária e percecionar a sua 

competitividade, capacidade de diferenciação e atração. Para o efeito, procedeu-se à recolha 

de informação através de análise documental, observação direta e um inquérito por questioná-

rio dirigido a estabelecimentos de alojamento e restauração para identificação de parceiros-

chave e potencial implementação do pacote ecoturístico. Na conceção do modelo de negócio a 

implementar e avaliação da respetiva viabilidade económico-financeira, recorreu-se à metodo-

logia Business Model Canvas.  

Neste contexto, e após a introdução, estruturou-se o artigo em quatro partes. Na primei-

ra parte, procede-se à revisão da literatura, onde é definido o conceito de Ecoturismo, são ava-

liadas as potencialidades da região para este tipo de turismo e é explicitado o modelo teórico 

de negócios escolhido. Na segunda parte descreve-se o procedimento metodológico que leva à 

análise dos recursos turísticos da região, do alojamento e das parcerias para a oferta turística. 

Na terceira parte, descreve-se uma proposta do pacote turístico de média duração em viagem 

organizada e o seu planeamento operacional diário. Descreve-se o programa da viagem, 

outras informações e detalhes e, ainda, o modelo de negócio envolvido. Na quarta parte apre-

sentam-se as considerações finais e em jeito de conclusão o artigo termina com algumas ques-

tões sobre a temática tratada, as limitações do que foi alvo e a possibilidade que a metodolo-

gia e os procedimentos oferecem para trabalhos futuros. 
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Revisão da literatura 

As tendências internacionais revelam que, cada vez mais, os turistas privilegiam práti-

cas de turismo ecológico. Segundo dados do United Nations Environment Programme and 

World Tourism Organization (2012), mais de um terço dos viajantes pretendem privilegiar o 

turismo ambientalmente sustentável e estão dispostos a pagar mais para usufruir deste tipo de 

experiências. Estima-se ainda que os gastos neste tipo de práticas turísticas aumentem a um 

ritmo mais elevado do que a média de crescimento de toda a indústria turística (World Tou-

rism Organization, 2014). 

Nesta revisão da literatura procurou-se, para além da definição do conceito de Ecotu-

rismo aqui usado, verificar as potencialidades da região de destino para este tipo de práticas, 

bem como proceder ao aprofundamento e consolidação teórica dos conceitos específicos rela-

cionados com as temáticas e metodologias abordadas. 

 

O conceito de Ecoturismo 

A definição inicial de ecoturismo foi preconizada por Ceballos-Lascurain, em 1980 

(citado por Fennel, 2008), como sendo a atividade de viajar para áreas naturais relativamente 

intactas ou não contaminados, com o objetivo específico de estudar, admirar e apreciar a pai-

sagem, as suas plantas e animais selvagens, bem como qualquer manifestação cultural exis-

tente (passada e presente) encontrada nessas áreas.  

Outros autores têm proposto outras definições, alargando e fazendo evoluir o conceito. 

Ainda muito centrado na Natureza e na sua conservação David Fennel (Fennel, 2008), depois 

de fazer uma longa revisão bibliográfica (mais de oitenta trabalhos consultados) e estabelecer 

o estado da arte deste conceito, propõe uma síntese muito ligada ao conservacionismo e ao 

conceito de sustentabilidade dos espaços naturais: “Ecotourism is a sustainable, non-invasive 

form of nature-based tourism that focuses primarily on learning about nature first-hand, and 

which is ethically managed to be low-impact, non-consumptive, and locally oriented (control, 

benefits and scale). It typically occurs in natural areas, and should contribute to the conser-

vation of such areas” (p. 24). 

Mais recentemente foi incorporado no conceito a preocupação e o respeito pelas popu-

lações humanas existentes nas áreas visitadas, pelos seus modos de vida, usos e costumes, 

sendo comum aceitar a definição do conceito de Ecoturismo definido pela IES - International 

Ecotourism Society, como sendo "responsible travel to natural areas that conserves the envi-

ronment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and educa-

tion- Education is meant to be inclusive of both staff and guests“ (The International Ecotour-

ism Society, 2017). 

Fazendo uma síntese, as diversas formulações que podemos encontrar do conceito de 

Ecoturismo promovem, mais ou menos explicitamente, os seguintes princípios gerais explici-

tados pela IES: promover impactes negativos mínimos nos ecossistemas naturais onde se rea-

liza; organizar visitas com pequenos grupos de turistas, que se pretendem informados e cons-

cientes; fomentar o respeito e a sensibilidade pela natureza e cultura local no sentido da sua 

conservação; fornecer experiências positivas, tanto para visitantes como para os visitados, 

com atividades educativas e científicas; assegurar valias financeiras para a conservação da 

natureza e gestão de espaços; garantir valias económicas para as populações locais; contribuir 

para políticas ambientais mais eficientes e de maior sustentabilidade (The International Eco-

tourism Society, 2017). 
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Do mesmo modo que o conceito de Ecoturismo tem vindo a evoluir, a caracterização do 

que é um ecoturista apresenta também diferenças entre diferentes autores e operadores turísti-

cos, sobretudo no que respeita à fruição, envolvimento com a natureza e dimensões das expe-

riências procuradas. Assim, Laarman e Durst, citados em Orams (2001), criaram um modelo 

que mostra o nível de dedicação do ecoturista para a experiência em Ecoturismo, em termos 

do rigor e do esforço envolvido, assim como do interesse e da atração dos elementos naturais, 

modelo este que tem vindo a ser adotado por muitos autores, ajudando na caracterização dos 

ecoturistas. Neste modelo, o ecoturista Hard-core tem um profundo nível de interesse e é, 

muitas vezes, especialista nas temáticas e nas atrações naturais que procura. Preparado para 

viajar e ter experiências genuínas, tolera níveis mínimos de conforto e desafios físicos eleva-

dos, envolvendo-se normalmente com agências de viagens especializadas. Por seu lado, o 

ecoturista Soft-core revela um interesse mais casual nas atrações naturais e deseja ter uma 

experiência com a atração natural num nível mais superficial e bastante mediada. É menos 

disposto a aceitar desconforto e sofrimento físico como parte da experiência, valorizando, por 

exemplo, a visitação de centros interpretativos em grupos de turistas e procurando uma expe-

riência de curta duração de multiactividades.  

No delineamento do programa de viagem que adiante se dá conta, foram cumpridos os 

princípios gerais do Ecoturismo definidos pela International Ecotourism Society e acima refe-

ridos. Assim, e considerando que estamos numa região periférica onde o ecoturismo pode ter 

um papel de relevo no desenvolvimento do território, tal como salienta Weaver (2002), o pro-

grama delineado pretende: minimizar os impactes físicos, sociais, comportamentais e psicoló-

gicos e desenvolver o respeito e consciência ambiental e cultural dos turistas no decurso da 

viagem; fornecer experiências positivas para os visitantes e anfitriões; gerar benefícios finan-

ceiros diretos para a conservação do território; gerar benefícios financeiros tanto para as pes-

soas locais quanto para a indústria privada; fornecer experiências interpretativas memoráveis 

aos visitantes, que induzam o aumento da sensibilidade para as questões sociais e ambientais 

do mundo em geral e dos territórios visitados em particular. 

 

Potencialidades do Vale do Côa e Alto Douro para a prática do Ecoturismo 

A região de destino escolhida situa-se no Vale do Côa e Alto Douro, sendo constituída 

pelo agrupamento dos 10 concelhos que integram o Plano Estratégico de Promoção Turística 

do Vale do Côa e Alto Douro e da Associação Territórios do Côa, a saber: Almeida, Figueira 

de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel, Sabugal, Trancoso, Freixo de Espada à Cinta, Torre de 

Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Mogadouro.  

É um território vasto, com cerca de cinco mil km2, disperso por várias Comunidades 

Intermunicipais. Orientada no sentido Norte-Sul, abrange a zona raiana da Beira Interior Nor-

te, estabelecendo ligações de interdependência com o Douro Superior, a Norte; a Serra da 

Estrela, a Sul; bem como com o território espanhol da região de Salamanca (Figura 1). É uma 

região de altitude, com um mosaico orográfico distintivo nas nuances do seu relevo, de cariz 

climático predominantemente mediterrânico, com influências continentais, de verões quentes 

e secos e invernos frios. As grandes amplitudes térmicas e fraca pluviosidade tornam a região 

uma das mais secas do país, influenciando a fertilidade dos solos e a ocorrência de vegetação. 
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Figura 1. Localização da região de destino. 
Fonte: Fundação Côa-Parque (2017). 

 

À semelhança de outras zonas do interior do país, a região mantém a tendência para o 

despovoamento e envelhecimento da população, originando uma baixa densidade populacio-

nal. O seu fraco desenvolvimento económico pode ser ilustrado pela baixa contribuição para o 

Produto Interno Bruto (PIB) dos concelhos envolvidos, com valores percentuais mais baixos 

quando comparados com outras zonas do país. De igual modo, é significativamente mais bai-

xo o índice de poder de compra per capita em cada um dos dez municípios considerados, o 

que é próprio de territórios deprimidos (Mateus, 2008). 

Apesar da superfície agrícola utilizada ter vindo a diminuir, em resultado do processo 

de envelhecimento populacional e da transferência dos ativos para atividades não agrícolas, 

uma percentagem muito significativa do solo da região está ainda ocupada com atividades 

agrícolas. De fato, a agricultura ainda tem uma forte tradição na região, tanto com culturas 

temporárias como com culturas permanentes. Relativamente a estas últimas, verifica-se o 

domínio da vinha e do olival, embora exista alguma expressão da cultura de frutos secos, 

nomeadamente da amêndoa. As culturas temporárias são dominadas pela produção de cereal 

para grão e forragens.  

Segundo dados da Fundação Côa-Parque (2017), a estrutura da propriedade na região é 

heterogénea. Pequenas propriedades associadas a uma agricultura familiar, virada para o mer-

cado local e regional, contrastam com médias e grandes propriedades, nomeadamente as asso-

ciadas à cultura da vinha e frutos, incluindo frutos secos, com produções vocacionadas para o 

mercado nacional e internacional.  

As paisagens revelam marcadamente a ocupação agrícola ao longo da história, em par-

celas cultivadas divididas por muretes de pedra, com a presença de olivais, amendoeiras e 

vinha em maior ou menor extensão, nas zonas de planalto ou nos espaços das serranias 

(Mateus, 2008). Contudo, em resultado de elevados índices de decréscimo demográfico, assis-

te-se, hoje, a uma renaturalização pelo regresso da vida silvestre ao que foram outrora áreas 

agrícolas, agora abandonadas (Lima, 2011). 

Todas as caraterísticas atrás referidas, nomeadamente a herança cultural ligada às ativi-

dades agrícolas, as paisagens bucólicas associadas à ocupação humana em territórios de mon-
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tanha, uma certa renaturalização do meio em resultado do abandono agrícola e êxodo rural, 

criam condições propícias para a prática do Ecoturismo. De fato, as designadas “novas procu-

ras urbanas”, justificativa de monta para as práticas turísticas ligadas à natureza e aos modos 

de vida rural, “aparecem marcadas por iniludíveis sentimentos de nostalgia, por um certo sen-

tido «retro», veiculando pretensões e anseios mais ou menos conscientes, mais ou menos 

objetivos, de retorno e de recuperação do que se perdeu ou apenas se suspeita ter-se perdido 

ou estar em vias de se perder, na cidade e nos modos de vida urbanos”: a Natureza e a pureza 

das suas formas, as relações sociais e os ritmos de vida humanizados, o sentido de pertença e 

as raízes, a genuinidade, a autenticidade e a originalidade (Ribeiro, 2000: 34). Assim, as 

regiões do interior, e entre elas as menos tocadas pela modernização, as mais “limpas” e 

“intactas”, as mais tradicionais, mais ricas em arcaísmos, numa palavra, as mais atrasadas, 

constituem uma alternativa às novas necessidades, expectativas e interesses de segmentos 

específicos e importantes da procura turística (Ribeiro, 2000. 

 

O modelo de negócio 

Com o objetivo de delinear a estratégia de implementação do pacote ecoturístico pro-

posto, procurou-se definir um modelo de negócio capaz de criar valor para o cliente e gerar 

riqueza para a empresa. O modelo de negócio deve ser enquadrado na estrutura já existente na 

agência de viagens, mas será específico no sentido em que o programa de viagem a criar é 

uma área nova na oferta turística da empresa.  

Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), um modelo de negócio descreve a lógica de 

como uma organização cria, entrega e captura valor. Teece (2010), por sua vez, considera que 

um modelo de negócio articula a lógica, a informação e outras evidências que sustêm uma 

proposta de valor para o cliente e uma estrutura viável de ganhos e custos para a empresa 

fazer chegar esse valor ao cliente. Amit e Zott (2001) definem modelo de negócio como sendo 

o conteúdo, estrutura e gestão de transacções concebidas de forma a criar valor através da 

exploração de oportunidades de negócio. De acordo com Magretta (2002), os modelos de 

negócio são histórias que nos explicam como funcionam as empresas e respondem às ques-

tões intemporais de Peter Drucker: Quem é o cliente? O que é que o cliente valoriza? Para 

além de reponderem às questões fundamentais que todos os gestores têm de colocar: Como 

fazer dinheiro neste negócio? Qual a lógica económica subjacente que explica como pode 

apresentar valor aos clientes a um custo apropriado? Podemos concluir que, embora o concei-

to de modelo de negócio presente nestas definições seja abrangente, todas elas convergem no 

sentido de explicar o modo como a empresa cria valor e como faz chegar esse valor ao cliente, 

ou seja, a forma como planeia rentabilizar o negócio de modo a garantir a sua viabilidade e 

sustentabilidade. 

No domínio das metodologias de suporte à conceção de modelos de negócio, destaca-se, 

pela sua atualidade e aplicabilidade, a metodologia “Business Model Canvas”, proposta por 

Osterwalder e Pigneur (2010). Esta metodologia afigura-se como uma ferramenta de gestão 

estratégica e empresarial que permite, através de um processo simples, intuitivo e de fácil 

compreensão, criar, desenvolver, avaliar e “redesenhar” modelos de negócio. Esta abordagem 

consiste em descrever um modelo de negócio a partir de nove blocos interrelacionados, como 

ilustra a Figura 2. Os nove blocos compreendem: 1) segmentos de clientes; 2) proposta de 

valor; 3) canais; 4) relações com os clientes; 5) fluxos de rendimento; 6) recursos-chave; 7) 

atividades-chave; 8) parcerias-chave e 9) estrutura de custos. Estes nove blocos cobrem as 

quatro principais áreas de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. 
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Figura 2. Business Model Canvas. 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010). 

 

Metodologia 

Considerou-se que na definição da proposta de viagem seriam seguidos os princípios 

base do Ecoturismo anteriormente explicitados, numa perspetiva integradora das valências, 

recursos e atributos do território de destino escolhido, quer se trate de áreas protegidas ou 

outras com valores naturais significantes, assim como outros recursos e atrações de índole 

material ou imaterial que possam ser considerados para a prática do Ecoturismo. Esta visão 

holística do Ecoturismo é igualmente válida para a seleção dos parceiros da oferta turística, 

nomeadamente o alojamento, a restauração e os guias-interpretes locais, elementos fundamen-

tais à criação de valor e diferenciação das experiências oferecidas.  

A proposta de viagem concebida não está limitada a ambientes naturais relativamente 

não perturbados. Foram também integradas outras zonas, cultural e paisagisticamente modifi-

cadas, onde, através da interpretação dos seus patrimónios, se descobrem novos significados 

de autenticidade e emoções. Deste modo, pretende-se proporcionar experiências orgânicas e 

imersivas, com respostas às exigências de turistas motivados por desejos de autorrealização, 

preocupados com questões ambientais e com o impacte que é produzido nas culturas locais. 

Neste constructo mais amplo, são envolvidos componentes de vários tipos de turismo, tanto 

na vertente do turismo de natureza, como no turismo de aventura ou turismo cultural.  

Para caraterizar o destino turístico escolhido, foi necessário diagnosticar e inventariar a 

existência de recursos turísticos e infraestruturas de suporte, conhecer a sua imagem identitá-

ria, de modo a dar a territorialidade necessária ao desenvolvimento da oferta turística e perce-

cionar a sua competitividade e capacidade de atração. Por conseguinte, o package do tour 

(produto ecoturístico desenvolvido) resulta de uma reflexão estratégica, que é, por definição, 

dinâmica, continuada e inovadora, sendo baseada no conhecimento que se obteve sobre a pro-
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cura em mercados especializados, adequando o compósito da viagem organizada e a opera-

cionalização da oferta turística com os recursos endógenos do território.  

Sendo este um projeto para implementação empresarial é necessário ir ao encontro dos 

consumidores nos mercados emissores existentes e potenciais, perceber as tendências e as 

motivações que levam à compra deste tipo de produto turístico, elaborando, para isso, estraté-

gias e planos que posicionem este tipo de viagem na região escolhida, com a visibilidade e a 

notoriedade necessárias para uma captação eficaz desses mercados.  

Na prossecução dos objetivos propostos, foi necessário sistematizar a pesquisa e o 

conhecimento científico de matérias diversas, compilando informação de várias fontes, orga-

nizando os dados essenciais num enquadramento metodológico e numa análise conceptual 

que permita diagnosticar e inventariar os atributos da região de destino escolhida, a sua capa-

cidade de atração turística e os atributos da sua territorialidade nas suas várias componentes: 

nos recursos naturais, culturais e patrimoniais; na oferta de alojamento, restauração e anima-

ção turística; nas acessibilidades e infraestruturas existentes na região. Identificam-se, deste 

modo, os parâmetros que valorizam estas componentes, assim como as fontes de informação e 

de conhecimento necessárias à conceção do modelo de negócio. É este procedimento que a 

seguir se descreve. 

 

Inventariação dos recursos turísticos da região de destino 

Para o desenvolvimento da proposta do pacote ecoturístico procedeu-se à recolha de 

informação sobre os recursos turísticos dos 10 municípios da região de destino, tendo em con-

ta as suas potencialidades para a realização de atividades turísticas, enumerando quais os 

recursos, atributos e particularidades que podem conferir identidade própria ao território, 

como sejam os espaços naturais, património construído, artesanato, tradições locais, gastro-

nomia, equipamentos de lazer e culturais. Procedeu-se à quantificação da oferta no que respei-

ta à animação turística, acessibilidades, alojamento e restauração, referindo-se, neste artigo, 

aqueles que consideramos de maior relevância para o fim em vista. 

A proximidade geográfica de áreas classificadas e reconhecidas pelo elevado valor dos 

seus recursos naturais e culturais, como são o Vale do Côa, o Parque Natural do Douro Inter-

nacional, a Reserva da Faia Brava e o Parque Arqueológico do Vale do Côa, conferem atrati-

vidade à região de destino escolhida pelo que, no seu conjunto, potenciam distintivamente a 

prática turística. De seguida é feita uma breve caracterização destes recursos. 

 

Zona de Proteção Especial do Vale do Côa  

Com uma área de 20607 hectares, repartidos pela região do Douro (15%) e Beira Inte-

rior (85%), integra o plano setorial da Rede Natura do Vale do Côa (ICNF, 2017). Constitui 

uma zona de relevo montanhoso, com encostas rochosas e escarpadas, que se estendem ao 

longo dos percursos dos rios Côa e Massueime, correspondendo ao troço terminal da bacia 

hidrográfica do Côa e parcialmente inserida na região do Douro Vinhateiro. Os concelhos 

envolvidos são: Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa.  

Trata-se de uma zona marcadamente rural, com a paisagem erodida e vincada por uma 

orografia acidentada de afloramentos graníticos e barrocais erráticos, fortemente desprovida 

de vegetação natural. O território rural é frágil e de elevado abandono. O envelhecimento da 
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população, muito expressivo nesta região, tem levado a alterações na paisagem, com rápidas 

dominações de giestais brancos, piorno amarelo, esteva e silvados.  

Constitui uma área importante para a avifauna rupícola, com populações nidificantes do 

Britango ou Abutre do Egipto e para o pequeno Chasco-Preto. Igualmente importante é a pre-

sença da Águia-Real, do Grifo e da Águia de Bonelli, ocorrendo também uma abundância de 

diversos passeriformes, como a pequena Toutinegra-tomilheira. O continuado abandono do 

cultivo de cereais, a ocorrência frequente de queimadas, os incêndios florestais e outros fato-

res antrópicos, como a indústria extrativa e a construção de barragens, têm contribuído para a 

redução do equilíbrio ecológico, com o consequente desaparecimento das presas das grandes 

aves de rapina (ICNF, 2017). 

 

Zona de Proteção Especial do Douro Internacional e do Vale do Águeda e do Parque Natu-

ral do Douro Internacional 

O seu território, com 50789 hectares, está repartido pela região do Douro (26%), Alto 

Trás-os-Montes (29%) e Beira Interior (45%), integrando o Parque Natural do Douro Interna-

cional e sítio da Rede Natura (ICNF, 2017a, 2017b). Corresponde a uma vasta faixa de terre-

no pelos percursos de fronteira dos rios Douro e Águeda. Os concelhos envolvidos são: 

Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Moga-

douro, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa.  

Os seus vales, com escarpas abruptas e alcantiladas, normalmente designadas de arribas, 

de substrato granítico e a ocorrência de canyons, são característicos do relevo da sua morfolo-

gia, ocorrendo ainda faixas planálticas e encostas suaves com altitudes entre os 600 e os 800 

metros, em zonas de enorme diversidade ecológica. A norte e a sul, as zonas essencialmente 

graníticas são intermediadas por uma zona xistosa, onde o vale é mais aberto. A alternância 

paisagística, entre arribas e planaltos em zonas de mosaico agrícola de cultura extensiva e de 

formações naturais, oferece condições propícias ao refúgio e à nidificação de diversas espé-

cies de avifauna, sendo as aves rupícolas o grupo que melhor reflete a realidade ecológica 

desta zona que, juntamente com a parte do território espanhol dos Arribes Del Duero, consti-

tuem um dos principais santuários de aves rupícolas no continente Europeu (ICNF, 2017a). 

Nestes habitats ricos em biodiversidade, verifica-se ainda a presença de espécies de 

fauna diversa, como o lobo-ibérico, o rato de Cabrera, abrigos com diversas colónias de mor-

cegos, a lontra, o cágado-de-carapaça-estriada e espécies aquáticas como o mexilhão do rio. 

Estão presentes grandes quantidades de endemismos florísticos peninsulares e da região, 

nomeadamente gramíneas e a rara e vulnerável linária coutinhoi (em perigo de extinção), 

plantas de comunidades orófilas de caldoneiras e bosques ripícolas de tipos diversos, como 

freixos, salgueiros, ulmeiros, amieiros e tamargueiras (ICNF, 2017b). 

 

Reserva da Faia Brava 

A Área Protegida Privada da Faia Brava abrange uma área de 214 hectares e situa-se 

dentro da Zona de Proteção Especial do Vale do Côa e do Parque Arqueológico do Vale do 

Côa. Estabelece-se ao longo do rio Côa, num troço de cerca de 5 km de extensão, de orienta-

ção sul-norte, com encostas de grande declive, onde afloram rochas graníticas escarpadas. 

Insere-se nas freguesias de Algodres e Vale de Afonsinho, concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo e freguesia de Cidadelhe, concelho de Pinhel (ICNF, 2017d). 
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O clima, o coberto vegetal e o uso do solo é idêntico ao já referido para a Zona de Pro-

teção Especial do Vale do Côa. Com uma fauna diversificada, estão assinaladas 149 espécies 

de vertebrados (algumas ameaçadas), entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As 

aves rupícolas são o subgrupo faunístico com maior número de espécies e com elevado estatu-

to de ameaça de extinção.  

A Associação Transumância e Natureza (ATN), entidade gestora da Reserva da Faia 

Brava (ICNF, 2017c), tem vindo a adquirir terrenos exclusivamente para a conservação da 

natureza, com ações centradas no restauro ecológico, na valorização dos habitats e em charcos 

temporários mediterrânicos, promovendo o aumento da disponibilidade alimentar para espé-

cies mais ameaçadas e com intervenção na recuperação, repovoamento e manutenção de 

pombais tradicionais, assim como na recuperação dos montados de sobro e azinho. Nesta ver-

tente conservacionista, procedeu à introdução de herbívoros em regime semisselvagem (cava-

los garranos e vacas maronesas). Promove a vigilância aos fogos florestais e prossegue uma 

gestão florestal sustentável, com povoamento de sobreiros e freixos, dispondo atualmente de 

uma área de 850 hectares. Esta zona é também uma área-piloto do projeto europeu Rewilding 

Europe, para a criação de áreas naturais silvestres e para o desenvolvimento de turismo de 

natureza na Europa. 

 

Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) 

O Parque Arqueológico do Vale do Côa, cuja origem remonta a novembro de 1995, 

abrange os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Meda, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel. 

Trata-se de um lugar único no mundo, apresentando o mais importante conjunto de figurações 

paleolíticas ao ar livre, com manifestações artísticas de diversos momentos da Pré-História, 

conhecidas até hoje. 

A Côa Parque, entidade gestora do PAVC, tem como fins principais a proteção, conser-

vação, investigação e divulgação da arte rupestre, classificada Património Mundial pela 

UNESCO em 1998, e demais patrimónios arqueológicos, paisagísticos, culturais e naturais na 

área do Parque (Figura 3).  

Com mais de 70 sítios diferentes, a céu aberto, predominantemente com gravuras paleo-

líticas e da Idade do Ferro, este extraordinário legado rupestre conta já com mais de mil 

rochas referenciadas. Este importante achado arqueológico, pôs fim o paradigma da arte 

rupestre encerrada em cavernas.  

O reconhecimento, pela UNESCO, do interesse patrimonial e cultural destes achados, 

fomentou a afirmação desta região como um destino turístico de excelência, a que se veio 

juntar o magnifico edifício do Museu do Côa, equipamento e atração turística de enorme 

importância. 

  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

81 

 

Figura 3. Parque Arqueológico do Vale do Côa 
Fonte: Fundação Côa-Parque. 

 

Parceiros-chave para a oferta turística  

Os requisitos que os parceiros de alojamento devem cumprir respeitam fundamental-

mente à existência de boas práticas ambientais, localização geográfica face à riqueza do 

património natural e cultural e facilidade de acesso. Procurou-se conhecer os alojamentos que 

melhor se encontrem posicionados face ao itinerário do pacote de viagem proposto, nas suas 

diversas tipologias e categorias, assim como na sua oferta de refeições. Procurando igualmen-

te perceber qual o “estado da arte” no que respeita à consciencialização e sensibilização para a 

sua pegada ecológica, isto é, sobre o modo como o empreendimento encara a sua envolvência 

ambiental, levando a que a verificação e reconhecimento de boas práticas nas questões 

ambientais pudessem representar um acréscimo de valor à proposta do pacote ecoturístico. 

Selecionados os locais de pernoita face ao itinerário, procedeu-se ao contacto via email 

e presencial, para recolha de informação através de inquérito por questionário. Para a elabora-

ção do questionário seguiu-se, com necessárias adaptações e inclusão de novas questões, o 

questionário elaborado pelo Turismo de Portugal em 2008. Pelas respostas obtidas avaliámos 

o posicionamento ambiental dos alojamentos, tendo sido escolhidos os que apresentavam uma 

preocupação efetiva sobre a questão ambiental, revelando uma postura ética sobre a questão 

da conservação da natureza e sobre o turismo responsável, ainda com margem de progressão 

para uma maior envolvência nestas matérias. 

No caso de outros parceiros para as áreas da animação turística local especializada, os 

critérios de escolha tiveram em conta o reconhecimento da atividade de Turismo de Natureza 

certificada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, tanto pela qualidade perce-

bida da sua oferta de animação, como pelo conhecimento pessoal dos guias interpretes, que 

são parceiros elegidos e que são referidos no planeamento da proposta de viagem organizada. 

 No que respeita à oferta de restauração, a seleção assentou não apenas na sua localiza-

ção no itinerário proposto, mas também no conhecimento pessoal, observação direta e reco-

mendação de outros parceiros. Privilegiaram-se restaurantes que valorizam os produtos endó-

genos e a gastronomia tradicional portuguesa. 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

82 

Apresentação e discussão dos resultados 

Neste ponto, apresenta-se uma proposta de pacote turístico para a região, tendo em con-

ta os princípios gerais do Ecoturismo. É igualmente descrito o modelo de negócio que se con-

sidera mais apropriado, tendo em conta o tipo de viagem e a empresa proponente. 

A proposta apresentada deve ser entendida como uma possível, entre muitas outras. De 

fato, podendo recorrer-se aos muitos e variados recursos endógenos e ativos diferenciadores 

que possuímos no nosso território, esta proposta de viagem é uma das soluções possíveis que 

representa valor acrescido e que poderá ser muito atrativa para o segmento do mercado em 

que nos propomos trabalhar. Esta proposta justifica-se por contribuir para o desenvolvimento 

turístico da região, com uma oferta criativa e sustentável, eco-frendly e de futuro, baseada na 

autenticidade dos recursos e nas emoções das experiências vividas, com a descoberta e parti-

lha dos territórios que nos marcam a identidade. 

 

Proposta de pacote Ecoturístico 

Com esta proposta pretende-se fomentar um turismo responsável, com ética ambiental e 

respeito pela natureza e pela cultura local, interagindo com o património natural, material e 

imaterial, enquanto fatores-chave e ativos diferenciadores para uma oferta distintiva. Preten-

de-se igualmente gerar riqueza para a empresa. 

Com a linha metodológica definida anteriormente, propõe-se um programa de Ecotu-

rismo em viagem organizada, de média duração (12 dias/11 noites), a realizar nos meses de 

Primavera, Verão e Outono (Tabela 1). 

Tabela 1. Planeamento operacional do pacote Ecoturístico. 

D
ia

 

It
in

e
r
á

r
io

 Dia 1- LIS 

A1, A23, 

N233-316 km-

3h.30 m-TER 

Dia 2 

Sabugal-Almeida 

 (Pela A25 saída 32) N324-50 km- 1h – QUA 

Dia 3 

Almeida-Pinhel  

N 340, N324-60 km- 1h30m - QUI 

M
a

n
h

ã
 

Receção e 
Transfere para 

Sabugal 

Visita a Sortelha, (Aldeia Histórica) é uma das 

mais belas e antigas vilas portuguesas, Interpre-
tação Património Cultural. A visita pelas ruas e 

vielas do aglomerado, enclausuradas por um 

anel defensivo e vigiadas por um sobranceiro 
castelo do séc. XIII, possibilita o recuar aos 

séculos passados. Opcional -Oficina Entrelaços 

Bracejo. 

Caminhada 1ª parte da etapa 7 Oeste.GR do Vale do 

Côa. Interpretação do património e educação ambien-

tal: Benefícios da conservação do Lobo-Visita a um 
fojo antigo, chamado Curral de Lobos, antiga arma-

dilha em pedra de forma circular destinada a capturar 

lobos quando este ainda era uma espécie perseguida 
legalmente. 

 Almoço livre  Restaurante D. Sancha-Sortelha Almoço volante (fornecido pela Rotas e Raízes). 

T
a
r
d

e
 

Fim de tarde 

no  
Sabugal Cen-

tro Histórico 

Castelo do 
Sabugal 

Visita a Almeida - Estrela do Interior” (Aldeia 

Histórica) Interpretação Património histórico e 

militar 
Património Classificado: Muralhas da Praça 

 de Almeida. 

Continuação da caminhada. 2ª parte da etapa 7 oeste 
Valverde - Quinta Nova (GRVC) - Interpretação do 

património cultural: Ponte Romana das Cinco Vilas 

via romana que ligava Mérida a Astorga em Espanha. 

J
a
n

ta
r
 Restaurante 

Robalo 
Briefing no 

jantar. 

Hotel Fortaleza 
Restaurante O Petisco da Quinta da Cheinha -
Valbom Pinhel 

D
o
r
m

id
a

 

Hospedaria 

Robalo- Sabu-
gal 

Hotel Fortaleza de Almeida 4*- Almeida 
Encostas do Côa - TER - Largo da Igreja, 

Quinta Nova – Pinhel 6400-552 Pinhel 

N
o

it
e
 

Livre Livre Livre  
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Tabela 1. Planeamento operacional do pacote Ecoturístico (cont.). 

D
ia

 

It
in

e
r
á
r
io

 Dia 4 

Pinhel -Cidadelhe 25km 

Cidadelhe -Algodres M602 16 km  

Algodres-Fig. Castelo Rodrigo- N332 15km-Castelo Rodrigo – 

SEX 

Dia 5 

Castelo Rodrigo-Freixo Espada à Cinta 

N221-45 km- 45 m - SAB 

M
a
n

h
ã

 Caminhada na Faia Brava. 
Percurso pedestre marcado, incluído na Grande Rota do Vale do 

Côa que atravessa a Reserva da Faia. Interpretação do património 

natural e educação ambiental. Descobrir a fauna e flora existentes. 

Caminhada Circular Percurso Almofala - Sto. André 

das Arribas. Interpretação do património e educação 

ambiental. Património arqueológico (esculturas 
zoomórficas proto-históricas, castro de Santo André 

das Arribas, ruínas da capela de Santo André).  

 Almoço leve, fornecido pela Faia Brava. Restaurante - O Lagar, Escalhão 

T
a
r
d

e
 Continuação na Reserva da Faia Brava:  

Observação da avifauna Interpretação e educação ambiental 
Rewilding Europe /Faia Brava 

Visita ao Museu da Casa da Freguesia de Escalhão. 

alberga uma coleção de objetos do quotidiano do 

viver rural  

na Beira Alta.  

J
a
n

ta
r
 

Restaurante Arco-íris- Figueira de Castelo Rodrigo Restaurante Cinta’Douro- Freixo de Espada À Cinta. 

D
o
r
m

id
a

 

Casa da Amendoeira -TER Castelo Rodrigo 
Quinta da Ferradosa- TER- Lugar da Ferradosa, 

Freixo de Espada À Cinta. 

N
o

it
e
 

Visita a Castelo Rodrigo (aldeia histórica) 

 
Visita a Freixo de Espada À Cinta (centro histórico) 

D
ia

 

It
in

e
r
á

r
io

 

Dia 6  

Freixo Espada à Cinta - Ribeira do Mosteiro- Freixo Espada à 

Cinta 

N221 - 47 km 54 m - DOM 

Dia 7  

Freixo Espada à Cinta-Bruçó(Mogadouro)-Torre 

de Moncorvo 

N221-N220- 76 km 1h 20m - SEG 

M
a

n
h

ã
 

Interpretação do património natural, cultural e educação 

ambiental - Caminhada no PNDI -Vale Ribeira do Mostei-

ro/Calçada de Alpajares. Ponto de partida e chegada: foz da ribeira 
do Mosteiro. Geologia, Arqueologia. Flora e Fauna, Património 

cultural - moinhos de água abandonados, pombais, parcelas agríco-

las mediterrâneas 

Cruzeiro paisagístico pelo rio Douro internacional. 

Entre dois parques Naturais, Douro Internacional e 

Arribes del Douro, Praia da Congida  

 Almoço volante do parque do Penedo Durão Restaurante da Praia da Congida 

T
a

r
d

e
 

Visita ao miradouro do Penedo Durão., no PNDI. A melhor estra-

tégia de observação neste local consiste em prospetar as escarpas e 

as zonas envolventes. Visita ao Museu da Seda em Freixo, instala-
do num edifício do séc. XV (antiga Casa da Cadeia), modernizado 

e adaptado aos novos tempos. Espaço expositivo da seda, prepara-

do especialmente para o efeito, onde se explica todo o ciclo do 

bicho-da-seda, desde o óvulo até à eclosão da borboleta. 

Após almoço saída para o PNDI para visitar o Mira-
douro do Carrascalinho. Visita à aldeia de Brucó -

Mogadouro. 
Continuação para Torre de Moncorvo pela Serra de 
Reboredo e visita ao centro histórico de Torre de 

Moncorvo. 

J
a

n
ta

r
 

Restaurante Cinta D’Ouro - Freixo de Espada À Cinta 
Restaurante O Lagar - Rua do Hospital Velho, 16 | 

Torres de Moncorvo  

D
o
r
m

id
a

 

Quinta da Ferradosa- TER- Lugar da Ferradosa, 
Freixo de Espada À Cinta 

Quinta das Aveleiras -Agroturismo-Torre de Mon-
corvo 

N
o
it

e
 

Atividade noturna em Martim Tirado Observação estrelar  Livre 
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Tabela 1. Planeamento operacional do pacote Ecoturístico (cont.). 

D
ia

 

It
in

e
r
á
r
io

 

Dia 8 

Torre Moncorvo-V. N Foz Côa-Murça do Douro 

N 220, IP2- 60 km 42m – TER 

Dia 9 

Murça do Douro - V. N. Foz Côa-Murça do Douro 

30 km 20 m – QUA 

M
a
n

h
ã

 

Saída para o Pocinho, manhã de passeio de barco no rio Douro 
Pocinho/Barca d’Alva/Pocinho: entre a Barragem do Pocinho e a 

localidade de Barca d’Alva onde termina o Douro navegável e 

começa o Douro Internacional. 
 

Visita ao Museu do Côa - A Arte Rupestre é a mais 

antiga memória gráfica da Humanidade. A energia 

criativa, a sua antiguidade e a inegável qualidade artís-
tica da arte Paleolítica do Côa consubstanciam a sua 

importância em termos de património e o título de 

maior sítio de arte Paleolítica de ar livre do mundo. 

 Almoço Restaurante o Apeadeiro- Vila Nova de Foz Côa Restaurante do Museu do Côa 

T
a
r
d

e
 Visita Quinta Vínica - Ervamoira 

Museu de Sítio de Ervamoira  

Parceiro Douro Total (Mário Ferreira) 

Visita guiada às Gravuras de Penascosa Este sítio 

encontra-se numa grande praia fluvial na margem 

direita do rio Côa e num monte sobre o rio em cuja 
encosta se encontram dispersas 36 rochas gravadas, 30 

delas com motivos paleolíticos, sendo visitáveis cinco 

rochas. 

J
a
n

ta
r
 

Petiscaria Preguiça - Quinta Chão do Ribeiro - Mós do Douro V. 
Nova de Foz Côa 

Restaurante O Bruiço - V. Nova de Foz Côa 

D
o

r
m

id
a

 

Bairro do Casal- Turismo de Aldeia, Murça do Douro Bairro do Casal -Turismo de Aldeia, Murça do Douro 

N
o

it
e
 

Livre 
Livre 

 

 

  

D
ia

 

It
in

e
r
á

r
io

 

Dia 10 

Murça do Douro -Marialva (Meda)-Trancoso  

IP2 -56 km 40 m – QUI 

Dia 11 

Trancoso-LIS ou OPO 

IP2, A25, A23, A1- 

390 km 4h 30m - SEX 

Dia 12 

LIS ou OPO 

40 m-SAB 

M
a

n
h

ã
 Visita ao Castelo de Marialva-Marialva (Aldeia Histórica) revela 

uma das relíquias vivas da ancestralidade portuguesa. Rumo a 
Sul, em direção a Moreira de Rei e das suas curiosas formações 

graníticas. 

Visita à Feira Mercado sema-
nal em Trancoso 

Após visita ao mercado sema-

nal tradicional saída para LIS 
ou OPO. 

Partida com transfere 

para o aeroporto e 

despedida do guia. 

 Almoço- Restaurante São Marcos – Trancoso Almoço livre em viagem.  

T
a

r
d

e
 

Visita a Trancoso - Localizado no topo de um planalto, de onde 
se avista um vasto território entre a serra da Estrela e o vale do 

Douro, Trancoso desenvolveu-se em torno do seu castelo mile-

nar. Trancoso encontra-se ainda hoje rodeada de muralhas, com 

um belo castelo medieval a coroar um majestoso conjunto forti-

ficado 

Final da tarde com sessão de yoga ou spa. 

Continuação do transfere. 

Visita geral livre ou Lisboa ou 

Porto. 

 

J
a

n
ta

r
 

Restaurante Quinta da Cerca no Hotel Livre  

D
o
r
m

id
a

 

Hotel Turismo de Trancoso 4* 

Lisboa: Hotel Inspira Santa 
Marta 4* 

(Certificado ISO 14001) – 

Porto: Hotel Internacional 3* 

 

N
o
it

e
 

Livre  Livre  
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Definição do modelo de negócio 

Com o objetivo de delinear a estratégia de implementação do pacote ecoturístico pro-

posto, definiu-se um modelo de negócio capaz de criar valor e gerar riqueza para a empresa, 

procurando dar resposta às motivações e necessidades identificadas nos mercados-alvo emis-

sores. Este modelo é seguidamente descrito, explicitando-se os diversos blocos que consti-

tuem o “Business Model Canvas”, anteriormente apresentado.  

 

Segmentos de clientes  

Viajante-alvo 

São considerados os seguintes mercados: Alemanha, Holanda, Reino Unido e França, 

Países da Escandinávia e Estados Unidos. O público-alvo é o seguinte: homens e mulheres 

(individualmente ou em grupos) com idades compreendidas entre 30 e 50 anos, pessoas sozi-

nhas com mais de 50 anos, assim como famílias. Consideram-se pessoas de nível cultural ele-

vado e poder de compra médio-alto. A sua forma de viver é coerente com a sua forma de via-

jar. São pessoas informadas sobre a questão da sustentabilidade, têm preocupações e ética 

ambiental. Seguem prescrições e recomendações de amigos e familiares que são importantes 

nas suas decisões de compra. 

 

Agências de viagem especializadas  

Como potenciais clientes são consideradas as agências de viagens que operam nos mer-

cados emissores já referidos e que são especializadas no segmento dos viajantes acima identi-

ficado.  

 

Proposta de valor  

O pacote ecoturístico proposto surge como solução alternativa a um turismo massifica-

do, para uma prática turística muito menos intrusiva e destinada a viajantes oriundos sobretu-

do de mercados emissores mais maduros. A proposta afigura-se como resposta alinhada com a 

tendência global, em que se espera que o Ecoturismo, o Turismo de Natureza e o Turismo de 

Soft Adventure ganhem a liderança no crescimento da indústria das viagens de turismo, 

(World Tourism Organization, 2014). 

É uma proposta de valor de viagem organizada com funcionalidades que podem ter 

duração variável, com conteúdos especializados e passíveis de personalização nos seus servi-

ços integrados: atividades de interpretação patrimonial ou de lazer, guias intérpretes dedica-

dos e locais, transportes, alojamento e refeições. 

O valor que entregamos aos clientes traduz-se num conjunto de bens e serviços agrega-

dos num compósito de viagem organizada, com experiências que promovem o conhecimento 

e aprendizagens orgânicas, proporcionam saúde e bem-estar através de atividades físicas, psi-

cológicas ou espirituais (nas caminhadas, no encontro com a natureza, na imersão nas culturas 

locais) e pelo conteúdo das atividades propostas com interpretação patrimonial.  

A proposta contém um programa diversificado para proporcionar sensações de rejuve-

nescimento, através da realização de atividades ligeiras (soft adventures) a realizar em modo 

flexível ou slow travel, i.e., sem stress de horários rígidos. O cliente estará completamente 
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livre para usufruir das experiências propostas, não precisa de se preocupar com a logística dos 

transferes e da bagagem, das refeições e do alojamento. Respondemos a diferentes preferên-

cias, interesses, expectativas e necessidades. Focalizamos interesses especiais sobre a preser-

vação da natureza, educação ambiental, conservação da flora e fauna selvagem, em atividades 

de observação de aves. Oferecemos ainda observação astronómica, arqueologia e património 

cultural local, em destinos genuínos que não fazem parte das rotas turísticas mais conhecidas 

e em alojamentos que prosseguem posturas de conservação ambiental.  

Para as agências de viagens especializadas, a proposta de valor será inovadora pela ofer-

ta única no contexto nacional, enriquecendo o setor de turismo emissor dessas agências, 

abrindo-lhes um novo destino ou até um novo mercado, com as caraterísticas e valências da 

região de destino. Para estas agências, o produto apresenta-se sem custos de contexto organi-

zacional e promocional, dado que a operacionalização e os conteúdos dos materiais necessá-

rios não serão produzidos por este tipo de cliente, apresentando-se como uma proposta de 

preço competitivo e um comissionamento atrativo. 

 

Canais de distribuição, comunicação e vendas  

As características do pacote Ecoturístico proposto e os segmentos de mercado-alvo, 

implicaram a escolha de dois canais de distribuição distintos: i) a venda direta ao cliente final, 

com um ponto de venda online através do website; ii) a venda através de uma escolha seletiva 

e não exclusiva de intermediários especializados. Estes intermediários são parceiros estrangei-

ros (agências de viagens especializadas e com acordos protocolados com margens de comis-

sionamento), através dos quais se procurará, para além das vendas, ter acesso a influenciado-

res desses mesmos mercados (blogers, jornalistas de viagens e outros), com o objetivo de 

alcançar visibilidade e notoriedade.  

A comunicação através da internet será o meio mais importante para chegar ao cliente 

final, com utilização das várias ferramentas disponíveis - website dedicado a este tipo de pro-

duto, com possibilidade de reserva e de sistema de pagamento online, utilização de ferramen-

tas analíticas de monitorização de tráfego, estatística de visitas ao site, localização geográfica 

do visitante e processos de otimização de busca. Outras parcerias, como organizações de pro-

moção turística, estarão presentes na estratégia de comunicação cruzada ou indireta com o 

cliente. 

A utilização de outras técnicas baseadas na comunicação e no marketing digital apre-

sentam-se como ferramentas imprescindíveis para a eficácia da estratégia delineada para 

ambos os canais de distribuição, comunicação e vendas. É o caso do email marketing, news-

letters ou páginas nas redes sociais existentes na internet, a possibilidade de marketing 

research com recolha de informação e tratamento estatístico sobre consumidores e benchmar-

king sobre a concorrência. 

Para a consolidação da comunicação com os clientes propõe-se um plano de ação e de 

investimento em marketing que sustente a estratégia delineada. Trata-se de um plano calenda-

rizado com ações de comunicação e as atividades de promoção dirigidas ao mercado externo 

emissor. Este plano a médio prazo (3 anos), sintetizado na Tabela 2, prevê um investimento 

faseado. 
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Tabela 2. Plano de Ação e de Investimento (valores em euros). 
Atividade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 

Registo da Marca e Logótipo 250 

  

250 

Produção e alojamento de Website 2 000 300 300 2600 

Produção de Portefólio, Flyers, Cartão-de-visita 250 

  

250 

Página e publicidade no Facebook/Google ads 100 100 100 300 

Inserção em webportais de divulgação de turismo 100 100 100 300 

Serviço de e-mail marketing 100 100 100 300 

Feira TourNatur (Dusseldford/Alemanha) 1 200 1 200 

 

2400 

Feira Vakantiebeurs (Utrecht/Holanda 

 

1 200 1 200 2400 

Feira- Salon Destination Nature (Paris/França) 

 

1 100 1 100 2200 

Feira BTL (Lisboa / Portugal) 

 

750 750 1500 

Investimento total 4 000 4 850 3 650 12 500 

 

Relacionamento com o cliente  

A presença na internet com um website atualizado e participação em feiras especializa-

das serão os principais meios de relacionamento com o cliente, considerados vetores chave 

para a angariação de novos clientes e a fidelização dos já existentes. Como evidenciado pelo 

plano de ação e investimento (Tabela 2), a participação nestes eventos é um meio privilegiado 

para formar uma rede de contactos importante, quer para a angariação de clientes finais, quer 

para a angariação de parcerias com agências de viagens de mercados emissores. 

Pretende-se criar um relacionamento com os clientes que atenda às suas preferências e 

que preveja a inclusão de conteúdos da proposta de valor nas redes sociais, como o Facebook, 

o Instagran ou o YouTube, ferramentas essenciais para chegar aos clientes. Com o mesmo 

objetivo, a atualização regular online com promoções do produto oferecido, a inclusão de 

comentários sobre experiências das viagens, assim como a comunicação por email, serão 

outras ferramentas a considerar na angariação e fidelização de clientes, mantendo com estes 

os vínculos de relacionamento que nos parecem serem os preferenciais para os segmentos-

alvo. 

Contar uma boa história em que os clientes possam ter estado envolvidos ou sentirem 

que dela poderiam fazer parte será uma boa maneira de passar a palavra e dar a conhecer as 

propostas da agência de viagens, fator essencial para aumentar a base de clientes. Nesta abor-

dagem, o targeting das mensagens para o relacionamento com os clientes, que procura o 

envolvimento emocional, pode ser veiculado através de blogs ou nas redes sociais, com con-

teúdos criativos e pequenas narrativas com imagens (fotografia e vídeo) sobre histórias, cultu-

ra e tradições populares, de descoberta do território, dos recursos naturais e da sua biodiversi-

dade, focando a conservação ambiental. Em última análise, procuramos motivos que desper-

tem e procurem captar a atenção e o interesse sobre a agência de viagens, o desejo de conhe-

cer as suas propostas e levar à experimentação do produto ecoturístico oferecido. 

Na estratégia de retenção de clientes é essencial colocar o cliente final no centro da 

experiência ecoturística a realizar. Procurar empatia durante o contato pessoal para melhorar a 

experiência de cada turista durante toda a viagem induz vínculos que podem perdurar no tem-

po. Assim, a inovação na criação dos conteúdos da oferta, não se esgotando no pacote de via-

gem apresentado, pode traduzir-se, posteriormente, em outras atividades a realizar na região, 

com formatos diversos, promovendo a estratégia de retenção de clientes. Por outro lado, pre-

tende-se sinalizar os serviços oferecidos e as práticas de sustentabilidade que lhe estão asso-

ciadas.  
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Também a colocação na homepage do website de logomarcas de parceiros que eviden-

ciem um alinhamento de responsabilidade social e boa conduta ambiental poderá influenciar o 

relacionamento com o cliente A questão da perceção sobre o preço de venda é igualmente um 

fator que pode influir na retenção dos clientes. Para que a perceção sobre o preço se mostre 

mais positiva, prevê-se a atribuição de pontos promocionais nas vendas efetuadas, gerando 

desconto no preço de viagens futuras. 

 

Fluxos de rendimento e estrutura de custos 

Os proveitos operacionais provêm das vendas do pacote ecoturístico e serão gerados nas 

transações de cada operação de venda direta, com preço fixo anual, através de reserva do pro-

duto colocado online. No caso de viagem personalizada ou à medida, as transações terão um 

preço variável em função do grau de personalização. Os proveitos pelas transações por venda 

indireta, através das agências de viagens especializadas, terão no preço anualmente fixado já 

incluída a comissão que foi previamente acordada e protocolada. 

Procurou-se, na determinação do preço, refletir um equilíbrio decorrente de uma análise 

comparativa de preços dos fornecedores e dos parceiros, assim como do seu poder negocial. O 

preço, sendo adequado ao grau de desenvolvimento do produto a lançar e da maturidade do 

mercado deste tipo de viagens, está igualmente dependente de condições de mercado e da 

procura estimada. Foi assim composto o preço de venda, fazendo incidir a margem bruta de 

contribuição e a comissão para o canal de vendas indireto, como ilustrado na Tabela 3. 

Tabela 3. Determinação do Preço de Venda (valores em Euros). 

 
  

Dia  

1 

Dia 

 2 

Dia  

3 

Dia 

4 

Dia  

5 

Dia  

6 

Dia  

7 

Dia  

8 

Dia  

9 

Dia  

10 

Dia  

11 

Dia 

12 
Total 

Transferes 
 

34,76   5,50   6,60   6,16   4,95   5,94   8,58   4,62   2,20   4,40   42,90   0,66   127,27   

Portagens 
 

45,00   
          

45,00   15,00   

Guia 
 

73,80   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   73,80   229,60   

Guia 2 (ativi-

dades)    
123,00   

 
73,80   73,80   

  
123,00   

   
65,60   

Guia aloja-
mento  

55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   
 

100,83   

Guia Refeições 
 

15,00   30,00   20,00   30,00   30,00   20,00   30,00   30,00   30,00   30,00   15,00   
 

46,67   

Pax em 

Q..Duplo  
35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   

 
385,00   

Refeições Pax 
 

15,00   30,00   20,00   30,00   30,00   20,00   30,00   30,00   30,00   30,00   15,00   
 

280,00   

Ingressos Pax 
    

20,00   1,00   1,00   14,00   69,17   12,00   
 

10,00   
 

127,17   

Total Custos 

Variáveis              
1 377,14   

Custos Fixos 10% 
            

137,71   

Margem Bruta 35% 
            

530,20   

Comissão # 

Retalhista 
12% 

            
245,41   

PVP por Pax                           2 290,45   

 

A Tabela 4 ilustra a determinação dos resultados operacionais previsionais a 3 anos. 

Considerou-se que os custos fixos representam 10% dos custos varáveis e estão repartidos na 

estrutura geral da empresa. Foi determinado um número mínimo de participantes, tendo em 

conta a distribuição dos custos na proposta e o ajustamento da oferta à procura. Em particular, 

no caso do pacote de viagem ecoturística em análise são considerados 6 participantes.  
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Tabela 4. Resultados operacionais previsionais. 

Nº participantes  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Mês 5 0 0 0 

Mês 6 0 0 0 

Mês 7 0 6 6 

Mês 8 0 0 0 

Mês 9 6 6 6 

Total 6 12 12 

Vendas previsionais (valores em euros) Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Volume de Vendas  13 742,72 27 485,44 27 485,44 

Custos Variáveis 9 735,25 19 470,51 19 470,51 

Margem Bruta 4 007,47 8 014,94 8 014,94 

Custos Fixos (10% dos CV) 973,53 1 947,05 1 947,05 

Resultado Operacional 3 033,94 6 067,88 6 067,88 

Payback simples Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Investimento -4 000,00 -4 850,00 -3 650,00 

Fluxo de Caixa  -966,06 1 217,88 2 417,88 

Fluxo de Caixa Acumulado -966,06 251,83 2 669,71 

 

No que respeita à estrutura de custos inerentes à operação, o seu cálculo reflete os cus-

tos dos recursos-chave e das atividades-chave na criação, desenvolvimento e implementação 

do pacote de viagem. Esta estrutura está repartida em custos fixos (instalações físicas, energia, 

salários, produção de conteúdos, seguros, alojamento do website, custos de promoção e 

comunicação) e em custos varáveis proporcionalmente mais elevados (alojamento, aluguer de 

viaturas para transporte de passageiros, restauração, seguros específicos para as atividades, 

guias especializados). É importante conhecer quais os recursos-chave e as atividades-chave 

com maior peso na estrutura de custos, procurando minimizar o mais possível a sua incidên-

cia, sem perder a qualidade na proposta de valor e o grau de especialização e diferenciação da 

mesma. 

 

Atividades, recursos e parcerias chave  

São várias as atividades-chave que inferem da proposta de valor que vão desde a conce-

ção e planeamento, à implementação da proposta turística. Incluem-se ainda a operacionaliza-

ção logística, os contactos com fornecedores e a gestão da comunicação de marketing no que 

respeita ao relacionamento com os clientes, nos canais de distribuição, comunicação e vendas.  

Algumas destas atividades-chave são críticas, nomeadamente as atividades de produção 

de conteúdos, planeamento das rotas e desenvolvimento do pacote turístico, as do serviço de 

guias e dos parceiros da oferta, assim como a segurança das pessoas. São ainda críticas as 

atividades relacionadas com a elaboração e implementação do plano de ação de marketing e 

de comunicação e de relacionamento com os clientes.  

Os recursos-chave podem ser divididos em físicos, intelectuais, humanos e financeiros. 

Os recursos físicos são os existentes na empresa, como as instalações, o equipamento básico 

administrativo e o equipamento informático e ainda os veículos para transporte de passagei-

ros. A utilização do equipamento necessário para certas atividades especializadas, como por 

exemplo, a observação astronómica ou de aves, ou o equipamento de segurança próprio para 

os passeios de barco, estão incluídos na proposta dos parceiros especializados. Por seu lado, 

os recursos-chave intelectuais estão presentes nas competências técnicas e na formação dos 

recursos humanos, interferem no design dos programas de viagem, no conhecimento do terri-
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tório e em outros aspetos da proposta de valor do pacote ecoturístico. Os recursos-chave 

humanos são os já existentes na direção da empresa, na logística das operações de venda e um 

guia-interprete no acompanhamento dos clientes. Ainda nesta área, prevê-se a contratação de 

guias locais especializados em atividades específicas. A manutenção dos recursos-chave, quer 

internos como a contratar, assentará no seu desempenho funcional e na avaliação da qualidade 

do serviço prestado. Por último, são necessários recursos financeiros para avançar com a ofer-

ta do pacote de ecoturismo. Será o capital dos sócios da agência, a disponibilizar de acordo 

com o plano de investimento, que responderá a esta necessidade.  

Na abordagem para a minimização dos riscos que uma eventual falta de recursos-chave 

pode originar, será elaborado um plano de contingência como medida de prevenção. Para 

complementar e racionalizar recursos existentes na agência de viagens, potenciando a propos-

ta de valor, consideramos efetuar parcerias-chave, nomeadamente com fornecedores de recur-

sos-chave físicos (alojamentos, viaturas para transferes e serviço dos estabelecimentos de res-

tauração) e com recursos-chave humanos, que são parceiros-chave críticos neste modelo de 

negócio (empresas de animação turística e guias interpretes locais).  

São ainda de considerar as parcerias com agências de viagens especializadas com por-

tais de comunicação e divulgação internacional online ou com parceiros na oferta turística 

complementar, como artesãos locais, ou de produção de eventos que incrementem a proposta 

de valor e que contribuam para a geração de rendimento. 

 

Conclusões 

O Ecoturismo tem um papel de charneira para um turismo diferenciado e sustentável e 

contribui para o desenvolvimento das relações do Homem consigo próprio, com o ambiente 

natural em que se insere e com o seu património cultural. Permite enfatizar o papel da inter-

pretação do património e de uma educação inclusiva, no enriquecimento das experiências pes-

soais e da consciência ambiental, tanto de turistas como dos recursos humanos ligados à pres-

tação do serviço turístico, potenciando e acrescentando valor nos destinos onde é praticado. É 

um modo de fazer turismo determinado por uma visão holística sobre o território. 

Os recursos endógenos e turísticos, tão presentes no território nacional e, em particular, 

na região de destino escolhida, são ativos diferenciadores e qualificam este mesmo destino 

desde que trabalhados numa lógica de sustentabilidade. O posicionamento qualitativo e 

ambiental dos parceiros selecionados, é um elemento fundamental à criação de valor e dife-

renciação das experiências propostas, assim como para os objetivos de diversificação da ati-

vidade turística durante a viagem.  

Como resultado, foi construído um pacote ecoturístico referente a uma viagem progra-

mada de média duração (12 dias), com oferta de um conjunto de bens, atracões e serviços 

(alojamento, restauração e transportes), organizados na perspetiva de viagem de experiências. 

Para efeito de conceção do modelo de negócio a implementar e avaliação da respetiva viabili-

dade económico-financeira recorreu-se à metodologia Business Model Canvas, descrevendo-

se o modo como a empresa em causa pretende criar e entregar valor aos seus clientes e gerar 

riqueza, numa aposta firme no interior mais profundo do território nacional, que acreditamos 

ter condições para ser um território de visitação de excelência e globalmente competitivo. 

Como hipótese de um estudo futuro para implementação prática, consideraríamos utili-

zar a metodologia e o conceito descrito neste artigo, para elaboração de um processo integra-
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do e sistematizado de criação de valor, englobando métricas, padrões ou normativos de certi-

ficação de gestão de qualidade ou de rotulagem ecológica. Seria dirigido a empresas turísticas 

ou, por exemplo, a associações de desenvolvimento regional, que promovam o produto turís-

tico em rede nos territórios onde atuam e não apenas nos territórios de baixa densidade, valo-

rizando a oferta e qualificando o produto turístico e contribuindo, por esta via, para objetivos 

de desenvolvimento sustentável.  
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