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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS DE ECONOMIA 

SOCIAL NO TURISMO:  ENQUADRAMENTO E 

CRITÉRIOS DE IDENTIF ICAÇÃO

O projeto LACES – Laboratórios de Apoio à Criação de 

Emprego e Empresas de Economia Social visa contribuir para o 

desenvolvimento e consolidação da economia social na Eurorregião 

da Galiza e Norte de Portugal, proporcionando um salto quantitativo 

na sua capacidade de gerar e consolidar emprego através da execução 

de programas piloto para a competitividade e estímulo às empresas 

de economia social no espaço transfronteiriço.

Nesse sentido, o projeto LACES procura promover o empreendedorismo 

nas 6 áreas estratégicas de colaboração identificadas na Estratégia 

de Especialização Inteligente Transfronteiriça Galiza- Norte de 

Portugal (RIS3T): Aproveitamento da energia proveniente 

da biomassa e do mar; Potenciar a competitividade das 

indústrias agroalimentar e biotecnológica; Reforço da 

competitividade do sector industrial (Indústria 4.0); Fomento 

da competitividade das indústrias de mobilidade; Modernização 

das indústrias turísticas e criativas, incluindo o recurso às 

TIC; e Desenvolvimento de soluções avançadas para uma vida 

saudável e um envelhecimento ativo. A estratégia de modernização 

das indústrias turísticas está, na Galiza e no Norte de Portugal, 

fortemente associada ao uso de TIC e à valorização do património 

artístico e histórico-cultural e ainda a atividades agroalimentares − 

como o enoturismo e o turismo de natureza e rural.

O setor do Turismo registou nos últimos anos um aumento muito 

significativo a nível mundial. O crescimento sustentado na maioria 

dos destinos deveu-se, em parte, à recuperação económica e à forte 

procura de muitos mercados tradicionais e emergentes. As viagens 
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internacionais continuam numa tendência de 

crescimento consolidado. Estes factos tornam 

o Turismo num dos principais motores do 

desenvolvimento económico. O Turismo sendo 

o terceiro maior setor exportador do Mundo, 

é essencial para a criação de empregos e a 

prosperidade das comunidades em todo o Mundo.

Norte de Portugal

Em Portugal, o setor do Turismo apresenta-se 

como o principal motor para o crescimento 

económico e, devido a trabalhos consolidados e 

articulados entre entidades públicas e privadas, 

produz um desejável efeito de arrastamento 

e de alavancagem da economia. Seguindo as 

tendências mundiais, o Turismo é em Portugal a 

maior atividade exportadora do país: as projeções 

para 2019 dão conta de um peso na ordem dos 21% 

nas exportações globais e 55% nas exportações de 

serviços. Internamente, foi responsável em 2018 

por 14,6% do PIB do país, ano em que a barreira 

dos 25 milhões de hóspedes foi ultrapassada.

O Norte de Portugal recebeu em 2018, 5,3 milhões 

de visitantes (20,9% de quota da procura no país), 

um crescimento de 8% em relação ao ano transato, 

e acima da média nacional. Desde 2017, a quota de 

estrangeiros supera a dos nacionais, concentrando 

51,2% da procura no destino, e com crescimentos 

muito interessantes na ordem dos 10%. 

Os mercados emissores com maior expressão na 

região Norte, para além do mercado português, são 

a Espanha, França, Brasil, Alemanha, Reino Unido, 

EUA, Itália, Holanda, Bélgica e Canadá. Destes 

destaca-se o crescimento em 2018 do mercado 

Norte Americano, com EUA a crescer 37,3% e 

Canadá 23,9%, que entra no Top 10 substituindo 

a Suíça. A evolução na taxa de sazonalidade é 

também um fator positivo, com um recuo deste 

indicador em 2,2% em 2018, fruto das estratégias 

de qualificação do destino para todo o ano. Em 

termos de proveitos, foram alcançados 560 milhões 

de euros de proveitos globais, mais 14,5% e mais 71 

milhões € face a 2017. Os resultados demostram 

também maior rentabilidade na atividade dos 

meios de alojamento turístico, com o RevPar a 
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atingir o valor record de 40,70€ (+7,6% e +2,90€).

O Norte de Portugal apresenta um conjunto de 

produtos turísticos diferenciado, que têm por 

base ativos estratégicos e diferenciadores não 

deslocalizáveis: Clima e Luz; História e Cultura; 

Mar; Natureza e Água. Estes reúnem na sua génese 

o facto de serem endógenos, não transacionáveis 

e geradores de fluxos. Para além destes, assumem 

ainda relevância os Ativos Qualificadores, que 

enriquecem a experiência e acrescentam valor 

(Gastronomia e Vinhos e Eventos artísticos-

culturais, desportivos e de negócios) e os Ativos 

Emergentes, em fase de reconhecimento inicial 

e com elevado potencial de crescimento (Saúde 

e Bem-estar e Living - Viver em Portugal). Mas 

são as pessoas o ativo transversal: os portugueses 

têm uma curiosidade e interesse genuíno por 

conhecer outras culturas, valorizam a diferença 

e o entendimento nas relações humanas, o que se 

consubstancia numa vocação universalista. Estas 

características inatas assumem um papel de 

maior relevância no Turismo, e estão na base de 

várias linhas de atuação para o desenvolvimento 

turístico.  

O Norte de Portugal é uma região geográfica e 

demograficamente díspar. O litoral é fortemente 

industrializado e povoado (88% da população da 

região), o interior é caracterizado pela ruralidade 

e baixa densidade, com mais de 60% da população 

a residir em áreas rurais. Durante as últimas 

décadas assistiu-se ao abandono, e consequente 

desertificação, do interior do país, por emigração 

ou migração para centros urbanos litorais de 

maior dimensão, devido à baixa atratividade das 

economias locais. Isto acarreta implicações na 

qualidade da oferta, assim como diferentes níveis 

de porosidade dentro da região.

É dentro desta dicotomia que são apresentados os 

diversos produtos do Norte de Portugal: Touring 

Cultural e Paisagístico; Turismo de Natureza; 

Turismo Náutico; Sol e Mar; Turismo Religioso; 

Gastronomia e Vinhos; City Breaks; Saúde e Bem-

estar; Negócios e Golfe.
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Gal iza

Espanha apresenta-se como o segundo país 

mais visitado do mundo, tendo recebido em 

2018, 82,8 milhões de turistas internacionais, 

e representando 11,7% do PIB do país. Todas as 

comunidades autónomas espanholas, à exceção 

da Catalunha que manteve estável a posição de 

primeiro destino e das Canarias com um pequeno 

retrocesso, experienciaram crescimentos. A 

Comunidade Autónoma da Galiza recebeu 1,5 

milhões de turistas internacionais em 2018, um 

aumento de 6,7% face a 2017, num total de 4,58 

milhões de visitantes. 

A Galiza é uma terra de contrastes económicos. 

Enquanto a costa oeste, que abriga os maiores 

centros populacionais, bem como as indústrias 

de manufatura e pesca, é prospera e apresenta 

crescimento e desenvolvimento, a área rural das 

províncias de Ourense e Lugo baseia a maior 

parte de sua economia na agricultura tradicional, 

caracterizada pela exploração agrícola e/ou 

pecuária de pequenas propriedades e baldios. 

A Galiza tem, assim, importantes recursos 

endógenos no setor do turismo, com destaque 

para o Caminho de Santiago (turismo cultural), 

a prática do termalismo (turismo de saúde), o 

turismo enogastronómico, o turismo de natureza, 

náutico e marinheiro, juntamente com fatores 

como a qualidade, a sustentabilidade e a não 

sazonalidade.

Devido à proximidade geográfica e cultural da 

Galiza com o Norte de Portugal, os produtos 

turísticos considerados estratégicos para esta 

região são semelhantes: Turismo de Natureza; 

Turismo Náutico; Enoturismo; Caminho de 

Santiago; Turismo Urbano; Turismo Sénior e 

Turismo Desportivo. 

Para enfrentar este desafio estratégico, o LACES 



9   

tem entre os seus objetivos específicos visualizar 

e disseminar a economia social através da 

identificação de oportunidades de negócios 

vinculadas a setores emergentes ou da exploração 

de recursos endógenos do espaço transfronteiriço. 

Tendo em conta o potencial do território e as 

características oferecidas pelas fórmulas da 

economia social para se adaptar às mudanças 

nele ocorridas, são apresentados de seguida os 

critérios trabalhados para a identificação das 

oportunidades de negócio no sector do Turismo 

para a Eurorregião da Galiza e Norte de Portugal. 

A reflexão sobre as tendências mundiais e da 

Euro região no setor do turismo, assim como os 

desafios que se lhe colocam, permitiu-nos escolher 

critérios para a identificação e eleição de focos 

de oportunidades de negócios que constituem 

a base de trabalho para as oito oportunidades 

que apresentamos neste documento .  Os 

critérios que sustentam a identificação e 

eleição de oportunidades neste guia-informe de 

oportunidades de negócio no sector do turismo 

são:

Desenvolvimento turístico assente no 

desenvolvimento sustentável das comunidades 

locais: incorporação nos negócios de noções de 

sustentabilidade ambiental e social, para além 

da sustentabilidade económico e financeira. 

Ativação dos recursos endógenos e identitários: 

capacidade de promoção e potenciação do 

património natural, material e imaterial, com 

especial enfoque em fatores identitários não 

replicáveis, como produto turístico.

Impacto: induzir efeito de arrastamento 

empresarial na comunidade/território com 

impacto positivo em termos económicos, 

sociais e ambientais.

Introdução de inovação com vista ao 

desenvolvimento da comunidade e território. 

Após identificação dos focos de oportunidades, 

usando os critérios enumerados, importa 

considerar a relevância e adequação para que 

seja conseguida uma coerência temática. Desta 

forma, optou-se pela organização temática dos 

informes, obtendo uma lógica e dinâmica entre 

cada oportunidade.

Assim, os focos de oportunidades foram repartidos 

de forma a existir uma lógica de ação comum:

Informe 1 : 

Quatro Oportunidades de Negócio com foco na 

temática dos recursos endógenos, materiais e 

imateriais, estratégias e oportunidades para 

os potenciar e dinamizar, e formas de venda e 

promoção dos produtos turísticos.

Informe 2 : 

Quatro Oportunidades de Negócios centrando-se 

nas temáticas de sustentabilidade identificadas e 

no potencial natural das regiões, com a prossecução 

de novas visões para o desenvolvimento e 

potencial de negócio com foco na dimensão social 

de inclusão.
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Oportunidade de Negóc io  1 : 

Recuperação,  va lor ização e  d inamização 

de a lde ias  para o  tur ismo

O modo de vida da população transformou-se por completo no último século. De 

ditaduras a países livres, de fronteiras fechadas ao trânsito livre de pessoas e bens, do 

analógico ao digital. Todas estas transformações impactaram grandemente o mapa social 

e demográfico, de tal modo que as condições de vivência atuais diferem por completo 

das dos nossos avós. As aldeias típicas do Norte de Portugal e da Galiza estão, em grande 

parte, desertificadas e votadas ao esquecimento. Predomina uma população envelhecida e 

o edificado encontra-se em mau estado de conservação ou completamente devoluto. A sua 

tranquilidade e ruralidade contrasta com o rebuliço urbano, mas a falta de oportunidade 

de emprego leva os jovens a abandonar o território. Contudo, são locais de imensa 

tradição e história, enquadrados por paisagens naturais de extrema beleza, possuidoras 

de excelentes, e pouco conhecidos, ex-libris gastronómicos que merecem ser promovidos. 

As tendências do Turismo mundial indicam que o Turismo de Natureza e o Touring 

Cultural e Paisagístico crescem cerca de 7%/ano, potenciados pela vontade de conhecer, 

interagir, explorar e obter experiências de grande valor simbólico. As aldeias típicas 

portuguesas encerram todo o potencial para providenciar os turistas com todos estes 

produtos. As tendências do sector apontam para um misto de experiências culturais 

materiais e imateriais, de natureza e de saúde e bem-estar, visto que o turista tem 

cada vez mais interesse em crescer interiormente, ganhar autoestima e sentir-se parte 

integrante do destino. É também observada a procura cada vez maior de experiências 

autênticas que contemplem a interação e emoção no destino com os locais e as suas 

tradições, mas também a conquista de um objetivo ou concretização de algo inédito são 

tendências, pelo que a empatia e a conexão entre os serviços de turismo e a oferta de 

aventuras/experiências são uma prioridade. Por outro lado, a digitalização do turismo, 

ao longo da cadeia de valor, ganha cada vez maior destaque.

Para isso, há necessidade de qualificar a oferta com a recuperação das aldeias, sua 

adequação tecnológica ao séc. XXI, sem descurar a autenticidade, a sustentabilidade 

ambiental, social e económica, assim como garantir a criação de sinergias e massa crítica. 
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Necessidade a satisfazer

O interior da Eurorregião é um território de 

baixa e muito baixa densidade, facto que se torna 

mais premente nas aldeias rurais que perdem 

população anualmente. A falta de oportunidades 

de emprego leva os jovens a abandonarem as 

suas terras, fixando-se no litoral desenvolvido 

ou emigrando. Esta desertificação acarreta a 

degradação do edificado em zonas de enorme 

interesse turístico. Recuperar e dar nova vida às 

aldeias típicas promove a criação de emprego, a 

recuperação de património, mitiga os movimentos 

migratórios devolvendo população ao interior e 

equaliza os rendimentos. 

Só a recuperação completa de determinado 

território pode realmente diferenciar o destino 

Aldeia para o turista. Para tal, ao nível das 

infraestruturas, tem de ser assegurada a 

manutenção da traça dos edifícios e a sua fruição 

responsável. Contudo, a recuperação material não 

é bastante se se descurar o património imaterial 

que encerram. Muito deste património são as 

memórias das tradições, gastronomia, artes e 

ofícios guardadas pelos anciãos que aí vivem. A 

dinamização de ações direcionadas para passagem 

destes saberes às gerações mais novas assegura a 

manutenção dos saberes, ou seja, do património 

imaterial projetando-os como produto turístico. 

A criação de oferta ao nível das experiências 

autênticas e imersivas, tendência mundial do 

Turismo, atrai turistas e levam-nos a permanecer 

mais tempo para descobrir a região, diminuindo a 

sazonalidade e promovendo fenómenos de herança 

cultural. Ao promover o empenho conjunto é 

possível oferecer serviços diferenciados, de forma 

profissional, que garantem a sustentabilidade dos 

projetos, quer ao nível económico como social.

Proposta de negócio

Propõe-se para o aproveitamento destes recursos 

a criação de iniciativas para o investimento em 

Turismo de Aldeia com vista à reabilitação de 

casas devolutas para alojamento, gestão conjunta 

das unidades, vendas e serviços de base para o 

turismo, eventos dinamizadores e envolventes da 

comunidade. Esta recuperação deve ter um foco 

elevado na economia circular, transição digital e 

eficiência energética, com técnicas inovadoras e 

diferenciadas. São exemplos de possíveis vias de 

atuação: 

// Recuperação total ou parcial de uma aldeia 

abandonada, com vocação para o Touring 

Cultural e Paisagístico, o descanso e o 

relaxamento; 

// Iniciativas de envolvimento dos idosos, 

criando pacotes turísticos pedagógicos, com 

uso das infraestruturas existentes, para 

transmissão dos ofícios, saberes, culinária e 

experiências;

// Recuperação do espaço rural com vertente 

comunitária e ecológica, numa ótica de 

Ecoaldeia/Ecovillage;

// Criação de iniciativas para a promoção 

online nacional e internacional das aldeias já 

recuperadas. 
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Barreiras à entrada

As principais limitações prendem-se com o 

investimento necessário à aquisição/reconstrução 

dos edifícios a intervencionar. Muitos dos imóveis 

devolutos não tem proprietário identificável sendo 

muito complexa a transmissão de propriedade/

direitos de exploração, mas também com o 

estado de conservação/dimensão das aldeias/

comunidades, e a resistência dos ainda residentes 

à mudança. 

Mercado

Os mercados-alvo desta oportunidade de negócio 

são famílias com filhos menores, empty nesters 

(mais de 55 anos), reformados (mais de 60 

anos), jovens entre os 20 e 35 anos, estudantes e 

profissionais liberais ou praticantes/aficionados 

de desportos ou atividades de interesse especial, 

maioritariamente de Portugal, Espanha, França, 

Brasil, Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda e 

EUA.

Exemplos e informações

Aldeias de Portugal ● www.aldeiasportugal.pt 

Aldeias pedagógicas ● www.poise.portugal2020.pt/aldeias-
pedagogicas; www.azimute.net

Há festa na Aldeia ● www.hafestanaaldeia.pt 

Ecoaldeia de Janas ● www.ecoaldeiajanas.org

BIOVILLA ● www.biovilla.org

Eco Aldeia de Cabrum ● www.ecolife-experience.com/
aldeias/eco-aldeias/eco-aldeia-de-cabrum

Eco Aldeia Vegetariana Espiral ●  www.ecolife-experience.
com/aldeias/eco-aldeias/eco-aldeia-vegetariana  

Global Ecovillage Network ● www.ecovillage.org; www.eco-
villages.eu 

Portal ECO Life Experience ● www.ecolife-experience.com 

Turismo de Portugal, Turismo do Porto e Norte, Xunta de Galicia, Associações 

de Desenvolvimento Local, Autarquias e Juntas de Freguesia, assim como 

coletividades já existentes.

Existem linhas de apoio específicas do Turismo de Portugal, de que são 

exemplos a Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, a Linha de 

Apoio à Qualificação da Oferta e o Turismo Fundos (Programa de investimento 

turístico no interior). Ao nível comunitário dentro do Portugal2020, o Sistema 

de Incentivos à Inovação e Empreendedorismo. São - fontes - alternativas 

de financiamento o Crédito Bancário, Capital de Risco, Business Angels e 

Crowdfunding.

Entidades de Apoio e Fontes de financiamento 
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Oportunidade de Negócio 2:  Ativação 

turística do património identitário e dos 

saberes e ofícios tradicionais

Desde o início da civilização que o Homem habita no território da 

Eurorregião. Prova material está, por exemplo, nos achados arqueológicos 

de Foz Côa, Património Mundial da UNESCO, e no abrigo rupestre da Pala 

Pinta, em Portugal, mas também nos vestígios de povoados costeiros por todo 

o litoral galego. Pelo lado menos visível, durante os milénios de presença 

humana na região, os diferentes povos deixaram marcas incontornáveis no 

património imaterial que ecoam no tempo através do folclore, da música, 

das lendas, celebrações e tradições locais e na gastronomia. 

A riqueza e diversidade imaterial de tradições encontram-se melhor 

preservadas em zonas rurais, cuja população ainda se encontra muito 

ligada às raízes, continuando a observar usos e costumes que desapareceram 

dos meios urbanos. A baixa densidade do território, o envelhecimento da 

população e a fuga de jovens para grandes centros urbanos colocam em risco 

a conservação e divulgação deste património imaterial, base da identidade 

das comunidades rurais tradicionais.

A tendência de procura pelos turistas de ofertas turísticas que lhes 

proporcionem um crescimento interior e o sentimento de pertença no 

destino, leva a que o envolvimento nas vivências e tradições tenha de ser 

potenciado, e assume-se como uma excelente oportunidade de dinamização 

local, e recuperação e manutenção do imaginário de base identitário e 

gastronomia típica, além de gerar riqueza e emprego.

17   
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Necessidade a satisfazer

A atratividade de destinos turísticos de menor 

dimensão é condicionada pela existência ou 

não existência de elementos diferenciadores 

agregadores que permitam competir com locais de 

maior pressão, elevar a notoriedade dos destinos 

e aumentar o número de visitas e a estadia média. 

Em regiões empobrecidas, desertificadas e com 

baixa dinâmica económica, eventos periódicos de 

celebração da identidade local e suas tradições 

e gastronomia tornam-se catalisadores para 

o renascimento desses locais, potenciando o 

desenvolvimento de outras iniciativas e negócios 

ligados ao evento primário.

O desenvolvimento de produtos e eventos turísticos 

baseados nos saberes locais, cultura e tradições, 

folclore, gastronomia e meio natural criam oferta 

diferenciada e sustentável, fazendo da atividade 

turística uma alternativa económica capaz 

de contribuir com a conservação dos recursos 

naturais e culturais de uma região, modificar as 

condições sociais e de perceção externa, divulgar 

o território e atuar como agentes de diminuição 

da sazonalidade.

Proposta de negócio

Propõe-se como oportunidade de negócio a 

criação de iniciativas e eventos dinamizadores 

que envolvam a comunidade, tendo por base o 

património imaterial local e a gastronomia para 

promoção internacional do destino. Sugerem-se 

como exemplo:

// Criação de uma rede de “mestres de aldeia”, 

idosos residentes em aldeias tradicionais 

que atuem como transmissores dos saberes e 

tradições, permitindo a criação de programas 

e pacotes turísticos;

// Realização de feiras e festas tendo por base 

os ex-libris gastronómicos locais, criando uma 

rede de eventos ao longo do ano;

// Desenvolvimento de eventos de grande 

dimensão com base em lendas e imaginário 

identitário das populações.

Barreiras à entrada

A necessidade de colaboração e parceria entre 

entidades pode ser limitativa da capacidade 

de realização de eventos com abrangência 

intermunicipal e de maior dimensão.  O 

envolvimento terá de abranger todas as entidades 

(população, províncias, municípios, associações, 

…) pois é necessário primeiramente recolher e 

preservar os dados de caracterização necessários, e 

seguidamente estabelecer um desenho ponderado 

entre os diversos atores sobre a estratégia e 

objetivos, tentando não deturpar a autenticidade 

das tradições e dos seus intervenientes.

Mercado

Iniciativas desta natureza tem de ser pensadas 

para a população em geral, oferecendo algo até aos 

locais, pelo que a organização deve acautelar esta 

situação. Contudo, ao nível do Marketing Turístico 

- o mercado-alvo são os empty nesters e seniores 

(45 a + 60 anos). Estão também direcionados para 

jovens entre os 20 e 29 anos que vivem em meio 

urbano e são motivados por city breaks e rotas com 

baixo custo de Portugal, Espanha, França, Brasil, 

Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda e EUA.
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Exemplos e informações

Sexta-feira 13 em Montalegre ●  www.facebook.com/
sexta13montalegre  

Dia das Bruxas em Vilar de Perdizes 
●  www.escapadarural.pt/blog/
vilar-de-perdizes-a-aldeia-mais-mistica-de-portugal 

Festa da cabra e do canhoto, Vinhais ●  www.dn.pt/
lusa/vinhais-abre-festas-de-inverno-com-a-cabra-e-o-
canhoto-em-cidoes 

Caretos de Podence, casa do careto e reconhecimento 
a Património da Humanidade, UNESCO ● www.
caretosdepodence.pt 

Encontro de Máscaras, Mogadouro ●  www.mogadouro.
pt/pages/387?event_id=603

Eventos de promoção de vinhos, gastronomia e 
culinária ●  www.wineandmusicvalley.com; www.
cm-vinhais.pt/p/feiradofumeiro2019

Entidades de Apoio e 

Fontes de financiamento 

As autarquias locais podem desempenhar um 

papel fundamental para o sucesso na organização 

de eventos e iniciativas de ativação turística, pelo 

que a sua integração é sempre aconselhada.

São opções de financiamento de base comunitária 

o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e 

ao Emprego. Ao nível do Turismo de Portugal estão 

disponíveis a Linha de apoio à qualificação da 

oferta e a Linha de apoio à valorização turística do 

interior. São fontes alternativas de financiamento 

o Crédito Bancário, Capital de Risco, Business 

Angels e Crowdfunding.
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Oportunidade de Negócio 3: Desenvolvimento 

e modernização do artesanato e do mercado de 

recordações turísticas

O artesanato é uma atividade que conduz à produção criativa de objetos, utilitários ou 

decorativos, usando materiais e técnicas tradicionais, e que faz parte do património 

cultural de uma região e da identidade das comunidades. Apesar de estar associado a 

procedimentos e materiais menos nobres, é considerado uma forma de arte criada por 

um artesão. O número de artesãos decresce anualmente, e técnicas milenares estão 

a ser perdidas por falta de rentabilidade económica da atividade. Contudo, a base 

identitária e a associação à qualidade superior atribuem ao artesanato uma dimensão 

de exclusividade e valorização perante o consumidor, o que pode ser visto como 

um contrassenso. Para a modernização e desenvolvimento do artesanato, a imagem 

instaurada necessita de ser modernizada, criando-se objetos esteticamente apelativos 

ao consumidor atual com as técnicas tradicionais de produção. 

Ao falar de Turismo como indústria várias temáticas são incontornáveis: alojamento, 

restauração, animação turística, impacto no destino… Para além das memórias e das 

experiências, é recorrente no turista o desejo de levar como recordação um objeto 

de artesanato típico característico do destino. A massificação do turismo conduziu 

à também produção em massa dos chamados souvenirs, elementos principais do 

merchandising turístico. Fabricados muitas vezes do lado oposto do mundo com 

materiais e técnicas não tradicionais, em condições de segurança no trabalho e 

ambientais inquietantes, traduzem-se em pouco aporte económico e de notoriedade 

para as zonas turísticas.

Como elemento identitário e com perceção de exclusividade, o artesanato é muito 

valorizado. Mas passa, por vezes, uma imagem datada e kitsch dos destinos. Com 

uma diversidade notável no território, das rendas de Bilros e Lenços dos Namorados 

minhotos, passando pelo Barro Preto de Bisalhães do Douro ou pela cestaria de Vigo 

e demais artesanato Património da Humanidade reconhecido pela UNESCO, há um 

enorme potencial para a criação de objetos com técnicas artesanais transformando-os 

em autênticos souvenirs capazes de representar fielmente o destino, mas de forma 

contemporânea e apelativa. A passagem do que é considerado “artesanato tradicional” 

para mechandising turístico só pode ser conseguida aliando o trabalho dos artesãos 

à criatividade de novos designers e a competências de Marketing e Vendas, que 

transportem para o séc. XXI as técnicas tradicionais e lhes confiram interesse.
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Necessidades a satisfazer

O elevado número de turistas requer que todos os 

esforços de promoção e venda sejam consertados. 

No panorama atual, não existe uma entidade ou 

organização que agregue e potencie de forma 

homogénea pelo território o património cultural 

e identitário que é o artesanato. Atualmente, o 

artesanato é promovido de forma pouco aberta, 

com foco no artesão, havendo necessidade de 

inverter o paradigma, criando sinergias e uma 

promoção transversal pelo território. Ao trabalhar 

o produto, trazendo-o para o séc. XXI, é também 

possível promover a conservação e continuidade 

do património material identitário para gerações 

futuras.

Proposta de Negócio

Propõe-se a criação de iniciativas com o 

objetivo de agregação, geração de massa crítica 

e modernização do setor do artesanato. Os focos 

de atuação passam pelo estudo do mercado, 

identificação de interesses, trabalho de design 

e venda para retalho. Desta forma, é possível o 

distanciamento da peça produzida do artesão, e a 

sua adequação e venda independente. 

Faz sentido, também, projetos inovadores de 

jovens designers que reinventem o artesanato 

numa lógica de indústria criativa incluindo 

toda a história de um povo numa peça de edição 

limitada. Reconhecendo a arte do saber-fazer dos 

novos artesãos, que aliam a tradição manual à 

imaginação, reinventando conceitos com um olhar 

contemporâneo, criativo e cosmopolita.

Outro foco de negócio consiste na oferta de 

experiências de aprendizagem de técnicas através 

de workshops e oficinas numa vinculação às 

indústrias criativas.

Barreiras à Entrada

Devido ao elevado crescimento do turismo nos 

últimos anos, totalizando em 2019 mais de 

24 milhões de visitantes, para satisfação das 

necessidades do mercado será necessário um 

volume considerável de produção e um forte 

esforço de promoção e venda. Tal só pode ser 

conseguido através da agregação de um número 

elevado de artesãos com o mesmo objetivo, e uma 

equipa com competências em Marketing e Vendas. 

O desafio está em conseguir chegar aos artesãos 

e alterar a atitude de individualismo vigente, 

promovendo a inovação e cooperativismo.

Mercado

O produto está vocacionado para a venda a retalho 

para lojas tradicionais, quiosques em zonas 

turísticas, autarquias, empresas de animação 

turísticas e unidades de alojamento, que, por sua 

vez fazem, a venda direta ao turista.

Entidades de Apoio e 

Fontes de financiamento 

Turismo de Portugal, Turismo do Porto e 

Norte, Xunta de Galicia, Associação Nacional de 

Designers, Associação Galega de Design.

Como opções de financiamento de base 

comunitária sugere-se o Sistema de Incentivos 
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Exemplos e informações

Lenços dos Namorados Cooperativa Aliança Artesanal ● 

www.namorarportugal.pt 

Bisarro cerâmica ●  www.bisarro.pt

Portugal Manual, plataforma online de promoção 
da tradição e do novo artesão português ●  www.
portugalmanual.com

ao Empreendedorismo e ao Emprego. Podem ser 

também fontes interessantes de financiamento o 

Crédito Bancário, Capital de Risco, Business Angels 

ou Crowdfunding.
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Oportunidade de Negócio 4: E-turismo e utilização 

de recursos tecnológicos aplicados ao turismo 

A tendência global é a digitalização do turismo, com as Tecnologias 

da Informação e Comunicação a terem um papel preponderante na 

competitividade dos operadores turísticos. A transformação digital de um 

setor visa o uso da tecnologia para a melhoria do produto, da experiência do 

consumidor, dos processos de gestão e desempenho dos recursos humanos, 

do aumentando produtividade e garantindo melhores resultados. Os 

avanços digitais estão a alterar a forma como nos conectamos e o nosso 

comportamento para a tomada de atitudes é cada vez menos passivo.  Os 

impactos daí advindos promovem a inovação e a criação de estratégias de 

crescimento sustentáveis e responsáveis.

No Turismo esta adoção de novas tecnologias de informação e comunicação 

para a transformação da cadeia de valor leva ao fenómeno do E-tourism. 

Tendo em consideração a base de aparecimento do E-tourism, este 

define-se como a análise, design, implementação e aplicação de soluções 

de informática e comércio eletrónico na indústria de viagens e turismo; 

bem como a análise dos respetivos processos económicos e estruturas de 

mercado e gestão de relacionamento com clientes.

Analisando as tendências globais, numa ótica mais humanista, trocar a 

massificação por uma vivência autêntica, mais próxima da realidade local 

da comunidade, das tradições, do espaço natural, é a essência do turismo 

comunitário e a direção de mercado que se destaca mundialmente. A 

interação do turista com os locais/ambiente assume impacto significativo 

para ambos, gera benefícios económicos e de conservação.
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Necessidade a satisfazer

Os produtos a oferecer devem estar diretamente 

relacionados com o modo de vida de uma 

determinada localidade, ou seja, com a sua 

forma de organização, projetos dinamizadores 

já implementados, formas de mobilização 

comunitária, tradição cultural e atividades 

económicas relevantes. 

A criação e desenvolvimento de tecnologias para 

aplicação na cadeia de valor do Turismo devem 

amplificar as ações já desenvolvidas pelos atores 

locais, muitas vezes desconhecidas por falta de 

escala, procurando a valorização e personalização. 

O objetivo último é a proteção e preservação das 

regiões através da alavancagem das atividades 

económicas locais, valorização do património 

material e imaterial e da sustentabilidade 

ambiental. 

Este negócio social torna acessível digitalmente 

ao consumidor produtos e serviços turísticos 

diferenciados que normalmente seriam de difícil 

acesso ao consumidor comum. Trata-se de uma 

atividade complementar às atividades económicas 

tradicionais já praticadas, potencializando o seu 

desenvolvimento assim como o da hotelaria, 

alojamento local e restauração, e significa a 

transformação digital necessária à atratividade 

destas iniciativas.

A transformação digital do setor do Turismo é 

por isso imperativa, de forma a este conseguir 

acompanhar as exigências dos consumidores. 

Proposta de negócio

Os produtos e serviços de base tecnológica para 

o Turismo englobam uma panóplia elevada de 

oportunidades de negócios, como por exemplo:

// Operadores turísticos online (plataformas) 

promovendo,  agregando,  e divulgando 

experiências e iniciativas locais para o 

turismo numa única plataforma como 

produto turístico de excelência. Trata-se 

da digitalização de iniciativas de pequena 

dimensão e locais que de outra forma teriam 

dificuldade em se afirmar no mercado; 

torna-se mais interessante quando a oferta 

trata de experiências genuínas e exclusivas 

que permitam ao turista sentir-se como um 

local.

// Desenvolvimento de wearables com tracking 

GPS para o uso em atividades de Turismo de 

Natureza ou Touring Cultural e Paisagístico, 

que permita a localização ou o pedido de ajuda 

em caso de necessidade;

// Desenvolvimento de soluções de comunicação 

com funcionalidades de tradução,  de 

utilização adaptada a indivíduos com literacia 

tecnológica baixa, como por exemplo idosos. 

Iniciativas desta natureza são importantes no 

ultrapassar das barreiras linguísticas entre 

os locais e os turistas estrangeiros;

// Desenvolvimento de jogos e aplicações 

storytelling que permitam conhecer a história 

e cultura de locais mais afastados das ribaltas 

turísticas de massas.
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Exemplos e informações

Wearables no Turismo (contexto) ●  www.
turismoeinovacao.com/mercado/
wearable-technology-no-mundo-do-turismo 

20 apps para ser turista na sua cidade ● www.
observador.pt/2015/06/25/20-apps-para-ser-turista-na-
sua-propria-cidade

Secret city trails ● www.secretcitytrails.com 

SnapCity - esta startup põe-no em contacto com 
residentes de determinada cidade, para receber as 
melhores dicas e sugestões sobre os locais a visitar ● 

www.youtu.be/34qpyza3Q_U

Mapas Use-It - Os mapas e sites da USE-IT são feitos 
por jovens locais, não são comerciais, são gratuitos e 
atualizados. ● https://www.use-it.travel/home

Barreiras à entrada

São necessárias competências técnicas muito 

desenvolvidas em áreas tecnológicas, o que pode ser 

limitador do acesso à oportunidade de negócio. 

Mercado

O mercado-alvo são os empty nesters (com idades 

entre 45 e 60 anos, são casais cujos filhos já tem 

uma vida financeira independente), seniores 

(com mais de 60 anos) e jovens entre os 20 e 29 

anos que vivem em meio urbano. A motivação é a 

procura de experiências autênticas, que aportem 

evolução pessoal e aprendizagem, ao mesmo tempo 

que promovem o desenvolvimento sustentável do 

destino.

Entidades de Apoio e 

Fontes de financiamento 

Para que exista real impacto nas comunidades o 

trabalho em rede é fundamental. A articulação entre 

entidades é um desafio que não pode ser ignorado. 

Para o sucesso é imperativa a realização de parcerias 

com os promotores, agências tradicionais, operadoras 

turísticas, empresas de transporte, Turismo de 

Portugal, Xunta de Galicia, entre outras. Pode ser 

também interessante a parceria com entidades de 

investigação tecnológica. 

Podem ser utilizadas como fontes de financiamento 

o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e 

Emprego. Podem ser também fontes interessantes 

de financiamento o Crédito Bancário, Capital de 

Risco, Business Angels ou Crowdfunding.
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Oportunidades de Negócio 5: Turismo de Natureza 

– Potenciação de infraestruturas para fruição da 

natureza

O turismo de natureza pode ser definido de forma simples como o turismo 

em meio natural. Se se quiser ser mais exato, o Turismo de Natureza é o 

segmento de turismo que se desenvolve em áreas naturais relativamente 

virgens, com o objetivo específico de admirar, estudar, desfrutar da viagem, 

das plantas e animais, assim como das marcas culturais do passado e do 

presente dessas regiões. Trata-se de um segmento de grande importância 

que tem crescido acima da média do setor, estimando-se que o crescimento 

se mantenha pelas próximas duas décadas. 

O Norte de Portugal e a Galiza possuem um território riquíssimo para a 

prática de Turismo de Natureza, com paisagens montanhosas, florestas 

seculares, rios que marcam a paisagem e a ocupação humana e uma costa 

deslumbrante. Dele fazem parte inúmeras áreas classificadas, com destaque 

para o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Parque Natural do Alvão, o 

Parque Natural do Douro Internacional, o Geopark Terras de Cavaleiros, a 

Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, o Parque Natural de Montesinho, 

O Courel, Os Ancares, a Ribeira Sacra e Canón do Sil, Carnota e Monte 

Pindo, entre outros. Nos últimos anos, foi realizado um grande esforço de 

preparação das áreas protegidas para a visitação, com a criação de percursos 

pedestres sinalizados e rotas interpretativas, por exemplo. 

Com uma identidade fortemente rural e ligada ao meio e à Natureza, 

a Eurorregião tem observado, desde a segunda metade do séc. XX, o 

abandono dos territórios do interior pelo litoral industrializado e com 

mais oportunidades. Grande parte das antigas infraestruturas de apoio às 

atividades rurais encontram-se, assim, em estado de abandono e ruína. Por 

outro lado, embora o Turismo de Natureza tenha um crescimento na ordem 

dos 7%/ano, não existem apostas concretas e consertadas para criação de 

infraestruturas e equipamentos sustentáveis de fruição da Natureza, tais 

como abrigos para a observação de aves, cabanas de montanha para pernoita 

ou instalações de apoio ao usufruto de linhas de água.
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Necessidades a satisfazer

As ações de melhoramento e adequação das 

áreas protegidas, para usufruto por turistas 

de natureza, têm sido desenvolvidas com um 

foco muito incidente na criação de percursos 

pedestres e rotas interpretativas, entre outras 

ações mais tradicionais como a sinalética. Sob 

pena de não existir real atração do território, é 

necessária a diferenciação do mesmo, idealizando 

infraestruturas que permitam o destaque e a 

elevação comparativamente a locais com atrativos 

mais conhecidos ou com melhores amenidades. A 

melhoria das condições de usufruto da Natureza, 

sempre numa ótica ecológica e de sustentabilidade, 

acarreta vantagens e contribui no seu fim para a 

dinamização das economias locais e atratividade 

dos destinos.

Proposta de Negócio

Criação de iniciativas com um escopo de atuação 

regional, com o intuito de planificar, executar e 

manter uma rede de infraestruturas sustentáveis, 

ecológicas e com mínima intrusão no meio natural 

nas principais áreas protegidas, que amplifiquem 

os esforços já realizados pelas entidades gestoras 

na dinamização do território. Possíveis exemplos 

de infraestruturas a criar são: 

// Abrigos para observação de vida selvagem; 

// Cabanas em zonas remotas para pernoita 

durante percursos de maior dimensão; 

// Instalações sanitárias secas em vários 

pontos das redes de caminhos pedestres já 

instituídas;

// Balneários em locais propícios a banhos em 

linhas de água.

É relevante a existência de propostas de negócio que 

façam uso das infraestruturas públicas já criadas 

como sejam passadiços, percursos pedestres, 

miradouros, etc. Aqui temos essencialmente 

modelos de negócios alicerçados em atividades de 

animação turística, guias e operadores turísticos.  

No entanto, também compreendem atividades 

de suporte ao turista como aluguer de bicicletas, 

restauração e outros estabelecimentos de apoio ao 

turista.

Barreiras à Entrada

Uma das características do Turismo de Natureza 

é a dispersão e extensão territorial dos recursos 

endógenos que suportam este segmento. Também 

as regras e limitações de utilização não são claras, a 

gestão dos territórios é feita por diversas entidades 

o que condiciona e restringe as possibilidades de 

usufruto. Estas situações são focos de potencial 

conflito, que se exacerbam em áreas protegidas e 

privadas. A capacidade de trabalhar, e contornar, 

condicionantes a este nível é perentória para o 

sucesso da proposta apresentada.    

Mercado

Os mercados-alvo desta oportunidade de negócio 

são casais jovens/recém-casados (entre 25 e 35 

anos), famílias com filhos menores, reformados 

(mais de 60 anos), jovens entre os 20 e 35 anos, 

estudantes e profissionais liberais ou praticantes/

aficionados de desportos ou atividades de interesse 

especial, maioritariamente de Portugal, Espanha, 

França, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Itália, 

Holanda e EUA.
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Exemplos e informações

Abrigos para observação de aves ● www.
wildlifeportugal.pt/abrigos-fotograficos

Passadiços do Paiva ● www.passadicosdopaiva.pt 

Percursos pedestres do Tua ● www.parque.valetua.pt/
percursos 

Miradouro do UJO  ●  www.parque.valetua.pt/
miradouros 

Entidades de Apoio e 

Fontes de financiamento 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

Turismo de Portugal, Turismo do Porto e Norte de 

Portugal, Xunta de Galicia, associações locais de proteção 

e conservação da Natureza, entidades gestoras das áreas 

protegidas, associações de desenvolvimento local.

Como opções de financiamento de base comunitária 

sugere-se o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo 

e ao Emprego. Podem ser também fontes interessantes 

de financiamento o Crédito Bancário, Capital de Risco, 

Business Angels ou Crowdfunding.
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Oportunidade de Negócio 6: Turismo Acessível 

– Novos paradigmas, infraestruturas e 

equipamentos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 15% da população mundial (um bilhão de pessoas) 

vive com algum tipo de deficiência. Assim, a acessibilidade a todas as instalações, produtos e serviços 

turísticos deve ser um componente essencial de qualquer política de turismo responsável e sustentável. 

Com a ampliação da esperança de vida em vários países desenvolvidos e, o consequente envelhecimento da 

população, aumenta também o número de pessoas com necessidades especiais.

O Turismo Acessível pode ser definido como “uma forma de turismo que oferece produtos, serviços e 

ambientes baseados no Design Universal de forma a eliminar ou mitigar todos os tipos de barreiras físicas, 

humanas ou de informação, permitindo às pessoas que apresentem quaisquer espécies de necessidades 

especiais, assim como aos seus acompanhantes, a prática da atividade turística de uma forma equitativa, 

digna e segura, sempre orientada para a máxima independência”. O Turismo Acessível não é per si um 

produto turístico, devendo sim ser integrado em toda a cadeia de valor tradicional (a nível físico, de 

informação e de comunicação). Os gostos e preferências do turista com necessidades especiais não são 

diferentes dos “restantes” turistas, mas há, contudo, a necessidade de desenvolvimento de uma Cultura 

de Acessibilidade que envolva todos os players para um objetivo comum e para que se considerem todos 

os aspetos fundamentais para a criação de um destino acessível. O elemento humano aparece assim como 

fundamental, dependendo dele, em grande parte, o sucesso ou insucesso das políticas de implementação da 

acessibilidade, qualquer que seja a sua dimensão.

O Turismo Acessível depende da implementação da acessibilidade tanto ao nível físico (espaços e edificado) 

como ao nível humano (preparação dos agentes turísticos e recursos humanos para receber turistas com 

necessidades distintas de forma diferenciada). A qualificação dos profissionais é uma estratégia para 

ultrapassar várias barreiras existentes na prática turística. 

Muitos profissionais, por desconhecimento ou por constrangimento social, não têm capacidade para lidar/

servir da melhor forma turistas que apresentem algum tipo de deficiência ou limitação. Experiências 

negativas decorrentes do processo sociocultural são fortes inibidores interpessoais da “viagem” para as 

pessoas com deficiência, com grande facilidade de serem estabelecidos. E, ao contrário dos inibidores 

estruturais já muito trabalhados através da eliminação de barreiras físicas, não existe ainda um foco 

expressivo na eliminação de barreiras de comunicação e informação, permanecendo estas continuamente 

negligenciadas.

A oferta de produtos e serviços de qualidade no destino, direcionados para o Turismo Acessível destaca-se 

como uma boa oportunidade, confere uma vantagem relativamente à concorrência, e elevada notoriedade 

inicial. 
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adaptado, entre outras;

// Criação de material informativo sobre 

o grau de acessibilidade do destino, tendo 

em consideração as diferentes limitações, 

realizando o levantamento exaustivo periódico 

e atualização das condições existentes;

// Desenvolvimento de rotas e programas 

pensados  de  raiz  para pessoas  com 

necessidades especiais e de acordo com estas;

// Sensibilização ativa da comunidade para 

as ações ativas que pode desenvolver para 

potenciação das iniciativas de adaptação dos 

espaços públicos

Barreiras à Entrada

A sensibilização dos stakeholders do setor 

para a necessidade, vantagens e pertinência 

social e estratégica em realizar formação ao 

nível de componentes do Turismo Acessível é 

um dos maiores desafios. Os intervenientes no 

destino ainda não reconhecem as verdadeiras 

potencialidades do trabalho em rede qualificado 

para a obtenção de destinos verdadeiramente 

acessíveis, nem os seus potenciais ganhos 

económicos que daí podem advir. O trabalho a 

desenvolver carece também de ações prévias de 

sensibilização da comunidade.

Mercado

O serviço prestado dirige-se a todos os 

intervenientes da cadeia de valor do turismo, desde 

a reserva da viagem até ao seu término. Dentro 

destes destacam-se os profissionais das agências 

Necessidades a satisfazer

Os recursos humanos ligados ao turismo não estão, 

na sua grande maioria, sensibilizados e preparados 

para lidar com turistas que apresentem um 

conjunto de necessidades distintas decorrentes 

das suas limitações, sejam elas a que nível sejam. 

Os esforços feitos nos últimos anos na eliminação 

de barreiras físicas são também pontos de 

melhoria e desenvolvimento. Embora as novas 

construções já sejam edificadas com percursos 

acessíveis, o seu mobiliário, eletrodomésticos 

e decoração não é o adequado às necessidades 

dos utilizadores. Também o espaço público e os 

edifícios mais antigos ou históricos ficam aquém 

do necessário, criando ilhas de acessibilidade nos 

destinos. 

Alterar o paradigma, para além de criar condições 

para maior qualificação da oferta, cria destinos 

verdadeiramente acessíveis e produz impactos 

economicamente positivos ao longo da cadeia de 

valor.

Proposta de Negócio

Propõem-se, tendo em conta o descrito, iniciativas 

que dinamizem, por exemplo:

// A prestação de serviços de formação e 

sensibilização para o Turismo Acessível 

aos profissionais de turismo. As áreas 

temáticas estendem-se por formação sobre 

como transmitir informações tendo em 

conta a tipologia de deficiência e o grau de 

mobilidade, modo de interação com o turista 

e seu acompanhante, técnicas de transporte 
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de viagem, os motoristas, os guias-interpretes e todos 

os recursos humanos das unidades de alojamento, 

restauração e comércio.

Entidades de Apoio e 

Fontes de financiamento 

APAVT - Associação Portuguesa das Agências de 

Viagens e Turismo, IEFP, Associação Portuguesa 

de Deficientes, Asociación Galega San Francisco, 

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, 

Xunta de Galicia, Turismo de Portugal.

Como opções de financiamento de base comunitária 

sugere-se o Programa Operacional Inclusão Social 

e Emprego na medida 1.08 – Formação modular 

para empregados e desempregados, e o Programa 

Operacional Capital Humano na medida 03 - 

Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e 

reforço da empregabilidade, sugere-se ainda o 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 

Emprego. Podem ser também fontes interessantes 

de financiamento o Crédito Bancário, Capital de 

Risco, Business Angels ou Crowdfunding.

Exemplos e informações

Percurso inclusivo ● www.naturthoughts.com  “Margem 
dos Sentidos”, está localizado em Chaves e foi desenhado 
e implementado pela empresa Naturthoughts (NTN). 
É o primeiro percurso pedestre homologado acessível, 
inclusivo e sensorial implementado em Portugal. O 
percurso foi experimentado e validado pela ACAPO 
antes da sua abertura oficial. 

Cresaçor - Posto de Ecoturismo Eco-Atlântida nas Sete 
Cidades / Azores for All  ●  azoresforall.com

Desing for all Foundation ● www.designforall.org

ProASolutions: empresa consultora em arquitetura, 
urbanismo, acessibilidade, mobilidade e Design for All. 
● www.proasolutions.pt

O Projeto BRENDAIT (Building a Regional Network for 
the Development of Accessible and Inclusive Tourism) 
consiste na conceção e aplicação de uma metodologia 
piloto de dinamização da transformação de um 
território num destino turístico acessível e inclusivo. ● 

www.perfil.com.pt/Brendait
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Oportunidade de Negócio 7: Turismo Solidário – 

Turismo com impacto positivo na comunidade e no 

ambiente

O Turismo é um motor de desenvolvimento económico e social, contudo, nem todo o impacto criado é positivo. 

O impacto do Turismo incide sobretudo sobre as comunidades locais, sendo este frequentemente criticado 

pelos choques socioculturais, ambientais e culturais negativos que provoca. As tendências mundiais do 

turismo, atualmente direcionadas para as experiências e vivências comunitárias, reorientam o produto 

turístico oferecido e são já reflexo de uma tomada de consciência do consumidor de produtos turísticos para 

a necessidade de aportar contributos duradouros e impactantes para as comunidades locais. Esta evolução 

na visão e ambição pessoal do turista levou ao desenvolvimento do Turismo Solidário, com um crescimento 

muito marcado na última década.

O Turismo Solidário agrega dois conceitos: Turismo e Voluntariado. Esta abordagem ao turismo permite 

agregar componentes sociais, económicas, ambientais e comunitárias, tendo como fatores de motivação 

a solidariedade e o contributo para a comunidade visitada: “Give something back to the community”. Ao 

turista é proposto o dedicar de parte do tempo da sua viagem ao desenvolvimento da região visitada, 

de modo a ter uma maior envolvência com as comunidades locais, absorvendo melhor a cultura local e 

deixando a sua marca positiva. No Turismo Solidário todos beneficiam da atividade turística, e existe 

impacto positivo em termos sociais e ambientais.

Esta tipologia de Turismo baseia-se no turista, na comunidade e nas organizações que servem de apoio ao 

contacto entre ambos. Estas são viagens com propósito, e mais do que servirem para conhecerem novos 

destinos e culturas diferentes, trazem outra perspetiva sobre o turismo consciente como uma nova forma 

de conhecer destinos ajudando as comunidades locais de forma inovadora e direcionada, através do trabalho 

voluntário. 

O Norte de Portugal e a Galiza apresentam destinos de elevada pressão turística (Porto, Santiago de 

Compostela, zonas balneares litorais) e outros que estão a ser descobertos (Douro, Trás-os-Montes, Alto 

Tâmega, províncias de Ourense e Lugo). Cada um destes destinos apresenta características distintivas e 

próprias que necessitam de ser salvaguardadas, mas também demonstradas devido ao potencial de atração 

que têm. Em ambos os contextos, as atividades de turismo devem ser praticadas em harmonia com os 

recursos e tradições das regiões, envolvendo e envolvendo-se com a comunidade. 

O Turismo Solidário é ainda pouco explorado, tal como a capacidade de ações deste género em potenciar 

destinos turísticos através das suas comunidades, cultura, história e natureza. O perfil do turista que 

pretende realizar este tipo de viagem é diversificado, mas tem por base o conhecer de destinos fora dos 

roteiros tradicionais mais conhecidos, contribuir para a comunidade e negócios locais.

37   



38  

Necessidades a satisfazer

Num mundo com um passo cada vez mais rápido 

e cada vez mais exigente, parar para recarregar 

baterias é imprescindível. Paralelamente, a tomada 

de consciência para o Mundo e as necessidades das 

comunidades cria desejos de marcar a diferença 

pela positiva.

Proposta de Negócio

Propõe-se a dinamização de iniciativas para o 

reconhecimento no terreno das necessidades e 

interesses das entidades da economia social em 

receber turistas para a realização de trabalhos 

voluntários, criação de pacotes de experiências de 

“Volunturism” e a sua venda online. São possíveis 

exemplos: 

// O trabalho com crianças de comunidades 

desfavorecidas;

// O acompanhamento de idosos em situações 

de isolamento;

// A recuperação/manutenção de 

infraestruturas como escolas ou centros 

recreativos comunitários;

// Trabalhos de conservação de vida selvagem;

// Limpeza e manutenção de florestas e linhas 

de água.

Barreiras à Entrada

Há um elevado número de entidades da economia 

social no território com pouca sensibilidade para 

o fenómeno do Volunturism, e das vantagens 

que podem daí retirar. O principal desafio será 

a identificação e montagem das experiências no 

que toca ao diálogo e agilização com as entidades 

recetoras. 

Mercado

Este serviço está direcionado para todas as pessoas 

que pretendem realizar viagens com impacto no 

destino e que ajudem e elevem as comunidades 

recetoras.

Entidades de Apoio e 

Fontes de financiamento 

Turismo de Portugal, Xunta de Galicia, entidades 

de ação social ou preservação da natureza locais.

Como opções de financiamento de base 

comunitária sugere-se o Sistema de Incentivos 

ao Empreendedorismo e ao Emprego. Podem ser 

também fontes interessantes de financiamento o 

Crédito Bancário ou Crowdfunding.
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Exemplos e informações

“Impact trip” ●  www.impactrip.com  ●  ImpacTrip é 
um operador turístico que promove experiências de 
Turismo Solidário em Portugal com impacto positivo; 
podem ser experiências ambientais, como por exemplo: 
reflorestação ou biológicas, viver na aldeia, artístico 
ou de conhecimento, reabilitação de zona ribeirinhas 
integrantes de regadio, para manutenção dos espaços e 
exploração turística.

Worldpackers ● www.worldpackers.com 
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Oportunidade de Negócio 8: Saúde e Bem-estar – 

Viver melhor, viver mais

O Turismo de Saúde e Bem-estar tem uma grande complexidade, abrangendo 

inúmeros subprodutos. De forma sucinta, pode ser definido como o turismo 

cujo objetivo é a procura de tratamentos médicos ou do equilíbrio e da 

harmonia mental, emocional, física através de atividades físicas, psicológicas 

ou espirituais. De entre os seus subprodutos pode-se falar, por exemplo, 

em Turismo Médico (ativo e reativo), Turismo Estético, Talassoterapia, 

Termalismo, SPAs, Climatismo, Health & Wellness Resorts, Turismo Sénior 

e Residências Assistidas, mas também festivais e retiros. É, assim, percetível 

a existência de fatores distintos de motivação. Por um lado, a motivação na 

viagem reside na busca por tratamentos médicos, preventivos ou não, por 

outro o precursor da viagem é o desejo de levar uma vida mais saudável e 

plena.  

Destacam-se as práticas antisstress distintas que podem ser realizadas 

em diferentes contextos, onde as palavras de ordem são relaxamento e 

tranquilidade, os tratamentos de beleza e saúde ou estéticos, os tratamentos 

de emagrecimento, entre muitos outros. Estes tratamentos podem ser 

realizados em spas, estâncias hidrotermais (termas), hotéis, centros de bem-

estar, ou simplesmente no topo de uma montanha.

A Eurorregião possui condições naturais singulares para a prática de Turismo 

de Saúde e Bem-estar. A variedade de águas termais com propriedades 

diversas, extensa linha costeira com águas do mar ricas e terapêuticas, 

espaços naturais deslumbrantes conducentes à meditação e retiros, para além 

de um clima ameno favorecedor da convalescença. Consubstancia-se ainda 

com uma oferta turística muito bem preparada ao nível de infraestruturas 

hoteleiras e serviços direcionados ao bem-estar.

Todos estes ativos fazem do Norte de Portugal e da Galiza destinos naturais, 

que aliam cuidados de saúde de nível europeu a custo muito competitivo, a 

uma oferta turística completa e qualificada, bem como a condições naturais 

únicas, o que permite a criação de uma proposta de valor mais apelativa e 

competitiva para o mercado. 
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Necessidades a satisfazer

A preocupação e a atenção dada à saúde e bem-

estar são questões crescentes na sociedade atual. 

O foco alterou-se da viagem em busca da cura na 

Antiguidade, para a prevenção da doença, aumento 

da qualidade de vida e manutenção da saúde 

procurando a melhoria das condições físicas e 

emocionais das pessoas, numa vertente ZEN e 

Holística, mas também na sua vertente social. 

Também o envelhecimento da população abre um 

leque de necessidades crescentes para as quais o 

sector do Turismo tem de se adaptar.

Proposta de Negócio

Para além dos recursos naturais a potenciar como 

produtos turísticos (termal e talassoterapia), 

a natureza começa a ganhar uma expressão 

significativa nos retiros espirituais e de detox (em 

especial detox digital). Sugere-se a dinamização de 

iniciativas relacionadas ao Turismo de Saúde e 

Bem-estar nomeadamente no que toca a:

// Organização, em articulação com as 

entidades de saúde, de retiros periódicos de 

sensibilização para boas práticas de saúde;

// Dinamização de atividades de relaxamento 

ligadas à contemplação da natureza, 

astronomia e espiritualidade;

// Organização de retiros e programas detox, 

com formação incluída em nutrição/dietas 

alternativas;

// Atividades de animação turística com fins de 

organização de passeios e outras atividades de 

turismo de natureza vertente contemplativa e 

de reconexão espiritual;

// Alojamento turístico com a temática de 

saúde e bem-estar relacionada com terapias 

alternativas;

// Restauração natural e vegetariana.

Barreiras à entrada

Para o Turismo de Saúde existem falhas no que 

toca às condições das unidades hoteleiras para a 

prestação de serviços de qualidade e em segurança. 

De momento, não apresentam infraestruturas 

adequadas e circuitos próprios para pacientes do 

Turismo de Saúde e Bem-estar. Por outro lado, 

existe ainda alguma resistência na sociedade 

à criação de retiros com grande foco holístico e 

espiritual.

Mercado

Produtos desta natureza numa vertente de saúde 

e bem-estar direcionam-se para solteiros e casais 

jovens ou recém-casados (entre 25 e 35 anos), 

famílias com filhos menores (entre 25 e 45 anos), 

empty nesters e séniores e/ou reformados acima 

dos 60 anos. Produtos turísticos que incluem 

tratamentos específicos são direcionados para 

mulheres adultas ou grupo de amigas (entre os 45 

e os 60 anos) e séniores e/ou reformados acima 

dos 60 anos. Os mercados emissores de destaque 

são, para além do nacional, Espanha, Itália, EUA, 

França, Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Países 

Baixos e PALOPs.
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Exemplos e informações

Balneário Marinho Municipal ● www.portal.
cm-espinho.pt/pt/viver/municipes/desporto-e-lazer/
equipamentos-desportivos/balneario-marinho 

Retiro do Silêncio ● www.retirodesilencio.com 

Vale de Moses – Retiro de Yoga ● www.valedemoses.com/
yoga-retreats 

Douro with soul ●  www.dourowithsoul.com , www.
facebook.com/dourowithsoul  passeios, caminhadas pelo 
Douro Vinhateiro para contacto direto com a natureza, 
inspiração e mindfulness.

Trip for wellness ●  www.tripforwellness.com  operador 
turístico especializado em viagens de bem-estar, retiros, 
spa, natureza, bio, eco, yoga, digital detox…

Entidades de Apoio e 

Fontes de financiamento 

Turismo de Portugal, Turismo do Porto e Norte, 

Xunta de Galicia.

São opções de financiamento de base comunitária 

o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e 

ao Emprego. Ao nível do Turismo de Portugal estão 

disponíveis a Linha de apoio à qualificação da 

oferta e a Linha de apoio à valorização turística do 

interior. São fontes alternativas de financiamento 

o Crédito Bancário, Capital de Risco, Business 

Angels e Crowdfunding.
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III. Para saber mais...

Turismo de Portugal ●  www.turismodeportugal.pt

Turismo do Porto e Norte de Portugal ● www.portoenorte.pt

Xunta de Galicia ●  www.xunta.gal

Associação Nacional de Designers ●  www.and.org.pt

Associação Galega de Design ●  www.dag.gal/es

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ●  www.icnf.pt

Natural.pt ●  www.natural.pt 

APAVT ●  www.apavtnet.pt

IEFP ●  www.iefponline.iefp.pt 

Associação Portuguesa de Deficientes ●  www.apd.org.pt

Asociación Galega San Francisco ● www.asociacionsanfrancisco.org

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade: ●  www.cogami.gal

POISE 2020 ● www.poise.portugal2020.pt

NORTE 2020 ● www.norte2020.pt


