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PARTE A 
 

11..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  
  
Caracterização Patrimonial, endógena e intrínseca, do mapa de Paisagens milenares do Douro Verde  

 

Palavras-chave: Paisagens milenares - Douro Verde - 

caracterização patrimonial identitária – demarcação de 

paisagens – paisagens culturais – fruição qualificada - 

economia regional  
 

 

 

Dezembro 2008 
 

 

 

O território do Baixo Tâmega, identificado como Douro Verde, correspondendo aos actuais Concelhos de 

Amarante, Baião, Cinfães, Marco de Canaveses, Resende e freguesias ribeirinhas ao Tâmega de Penafiel, 

bem como o Celorico de Basto, integrado neste consórcio no sentido de criar homogeneidade na parte 

oriental da NUT Tâmega é fortemente antrópico e a sua paisagem cultural foi-se definindo através de 

séculos, constituindo exemplo marcante de que as únicas provas da História disponíveis aos nossos 

sentidos são as coisas feitas pelos Homens. 

 

Centenas de gerações agrupadas em tribos, povos, civitates, terras, paróquias, freguesia e concelhos, com 

diferentes níveis tecnológicos e capacidades de transformação da paisagem e com relações culturais, mais 

ou menos profundas, mais ou menos duradouras com outros grupos humanos, habitaram e percorreram 

este território, explorando os seus recursos, promovendo alterações na paisagem natural, de que foram 

ficando “marcas” reconhecidas ao longo do tempo e que são ainda por nós identificadas na 

contemporaneidade. 
 

O espaço abordado pela designação Douro Verde é geomorfologicamente limitado e muito marcado a 

nascente pela serra do Marão com os cerca de 1400 metros de altitude e a sul pela serra do Montemuro 

com cerca de 1380 metros de altitude. Em contrapartida, a poente e a norte o espaço alonga-se por terrenos 

agrícolas à altitude média de 150 ou 200 metros, já na margem direita do rio Tâmega.   

Neste espaço do Douro Verde evidenciam-se, como marcas naturais determinantes, os rios Douro, Tâmega 

e Bestança. O Douro, correndo de nascente para poente, o rio Tâmega como seu afluente na sua margem 

direita, correndo de Nordeste para Sudoeste, e o Bestança, afluente da margem esquerda, correndo de 

Sudeste para Noroeste. 
 

Suportados no reconhecimento destas “marcas”, e na perspectiva do período de planeamento e realização 

entre 2008 e 2015, julga-se prioritário desenvolver acções que privilegiem a valorização destas “marcas” e 

apontem para a recuperação e valorização da memória e, também, para a sua divulgação e afirmação 

cultural, contribuindo para uma região amplificada, evidenciando em futuro próximo a fruição 

qualificada e o uso regular e sistemático da Paisagem Cultural como contributo para a economia 

local e regional.  
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O planeamento procura suportar o desenvolvimento de acções que contribuem para a valorização do 

Território e, também, do seu Património, mesmo o não classificado, nomeadamente a conservação 

preventiva e programada, a pesquisa e investigação, a protecção da paisagem e a instituição de novas e 

adequadas formas de tutela, o acesso e a fruição, a formação especializada, a divulgação, a sensibilização e 

animação, o crescimento e o enriquecimento, bem como o apoio à criação cultural, o apoio complementar a 

instituições técnicas e científicas, tendo em vista a utilização qualificada da paisagem Cultural, o seu 

aproveitamento e rentabilização através duma Gestão Integrada.  
 

Neste preâmbulo deve salientar-se: 

1) O contributo do Património, endógeno e intrínseco, para o conhecimento e reconhecimento das 
identidades do espaço, enquanto território administrativo a que corresponde aos Concelhos 
evidenciados; 
 
2) O contributo para o conhecimento, reconhecimento e identidade das paisagens milenares 
regionais e nacionais com intervenção nas dinâmicas regionais do noroeste peninsular e no norte da 
Meseta, para além do Arco Metropolitano em que se integra naturalmente; 
 
3) A estratégia de gestão para a fruição da paisagem cultural, através da prioridade à 
complementaridade e concentração de meios públicos e privados em torno de objectivos muito bem 
definidos; 
 
4) A rentabilização do património existente e seleccionado para servir de “porta do território” 
(entendidas as Paisagens Milenares como marca qualificada da região) através da gestão articulada 
de espaços, infra-estruturas, esforços das instituições e empenhamento nas acções plurianuais; 
 
5) O âmbito regional de abordagem das análises e perspectivas das alíneas anteriores não pode, tanto 
quanto o possível, deixar de ter em consideração as articulações internacionais com os territórios e 
administrações de Castela/Leão e Galiza. 

 

A abordagem que agora fazemos, atende aos valores da Paisagem como objecto prioritário de análise, 

reivindicando adequada atenção às memórias dos lugares e do tempo no processo de intervenção no 

território, assumindo como legado e como identidade colectiva, como responsabilidade contemporânea na 

configuração de “territórios de qualidade” e na implementação de valores sociais para as gerações futuras. 

 

Segundo a Convenção da Paisagem (Conselho da Europa, 2000), entende-se por paisagem “qualquer parte 

do território, tal como é apreendido pelas populações, cujo carácter intrínseco é resultado da acção e 

interacção de factores naturais e humanos”. 

Dito de outra forma, “A Paisagem é resultado do casamento do trabalho do Homem com a Natureza” 

[DOWER, MICHAEL (1999) Le Paysage: Mariage de la Nature et de la Culture, Patrimoine Européen, 19, 

Estrasburgo, 19-20]. 

 

A importância crescente que este conceito tem vindo a denotar não resulta unicamente de uma atenção 

crescente para com um bem que, apesar de finito se sente afectado por intervenções públicas e privadas 

cada vez mais volumosas e cada vez com mais impacto, mas também porque conceptualmente expressa 

importância identitária, constituindo recurso singular, complexo, cujo valor reside nos factores objectivos que 

o configuram de forma substancial e ainda nos factores endógenos que o suportam. 

A partir do momento em que se considera imprescindível o concurso da percepção humana para a 

existência da paisagem, introduzindo o factor “subjectividade do observador” a componente cultural assume 

um papel de extraordinário relevância, mesmo quando os espaços que são dominados por valores naturais. 
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Suportados neste conceito de Paisagem Cultural, o objectivo é destacar através da denominação, aquelas 

paisagens em que os valores culturais se destacam no conjunto e fundamentam a singularidade do “Douro 

Verde”, derivando daqui ou imanando daqui como objecto e espaço que exige gestão específica. 

Valorizando a dimensão temporal e a dimensão espacial da paisagem identitária do Douro Verde, 

reconhece-se a evolução humana e identificam-se as marcas que aqui deixou ao longo do tempo. 

Este é um território onde este reconhecimento ainda é possível e até evidente, onde ainda não se 

sobrepuseram as limitações e condicionantes impostas noutras zonas do País pelas sucessivas forças 

sociais e económicas quando o usam sem reflexão, sem qualidade e sem programa. 

Aqui ainda é possível perceber e interpretar as manifestações formais das actividades humanas 

desenvolvidas ao longo dos séculos, constituindo paisagens culturais milenares. 

 

A evidência de um mapa de Paisagens 

As demarcações paisagísticas que fazemos correspondem a territórios de marcada singularidade, com 

coerência cultural e cronológica, que se evidencia, sem dúvida, na imagem das paisagens que salientamos. 

As unidades de paisagem que salientamos serviram de suporte à acção humana. Se analisarmos o que o 

homem ali “construiu”, no sentido amplo do termo, já que o homem ao plantar ou semear está a construir a 

paisagem, podemos também usar essa unidade de paisagem como suporte ao estudo e à investigação, 

também ao planeamento e à prospectiva.   

As demarcações paisagísticas são determinantes pelas concentrações de recursos culturais 

(natureza+homem+interacção) como factor de diferenciação. 

As demarcações que suportamos como unidades de paisagem estão consolidadas nas marcas que o 

homem deixou de si no lugar em que esteve, neste território, nas suas actividades que serviram e servem, 

que estiveram e estão na base da identidade e do reconhecimento de paisagens milenares do “Douro 

Verde”, entendidas com intervenção nas dinâmicas regionais do noroeste peninsular e do norte da Meseta. 

 

O espaço abordado pela designação Douro Verde é geomorfologicamente limitado e muito marcado a 

nascente pela serra do Marão com os cerca de 1400 metros de altitude e a sul pela serra do Montemuro 

com cerca de 1380 metros de altitude. Em contrapartida, a poente e a norte o espaço alonga-se por terrenos 

agrícolas à altitude média de 150 ou 200 metros, já na margem direita do rio Tâmega. Como podemos 

observar na cartografia anexa, no espaço do Douro Verde evidenciam-se, como marcas naturais 

determinantes, os rios Douro, Tâmega e Bestança. O Douro, correndo de nascente para poente, o rio 

Tâmega como seu afluente na sua margem direita, correndo de Nordeste para Sudoeste, e o Bestança, 

afluente da margem esquerda, correndo de Sudeste para Noroeste. 

Se analisarmos a conjugação da hidrologia com a altimetria, com a capacidade dos solos e com o nível de 

existência de água potável, podemos evidenciar distintas unidades de paisagem, as quais integram nesta 

abordagem todo o conjunto de marcas que o homem foi deixando sobre a natureza, construindo-a de forma 

diferenciada e, por isso, identificável ao longo dos milénios. 

São estas unidades de paisagem que servem no século XXI de suporte e de base à actividade económica 

local e regional, com as especificidades que as singularizam.  
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1. Unidade de Paisagem  

      Planaltos Dolménicos 

Uma das unidades de paisagem muito bem identificada é a que denominamos “Planalto dolménico”, 

reconhecida predominantemente acima dos 800 metros de altitude, como na serra da Aboboreira, na 

margem direita do Douro, mas também em Cinfães e Resende na margem esquerda. As evidências com 

fins funerários construídas pelo homem, as mamoas e antas, permitem observar paisagens neolíticas 

homogéneas desde há cerca de 5000 anos. 

Regista-se a existência de mamoas também no planalto da serra de Montedeiras, embora a degradação que 

ali aconteceu destruiu grande parte do que seria um conjunto que poderia ser observado como exemplo 

desta unidade de paisagem de planalto.  

 

Hoje, ali, resta só alguma memória 

vestigial, ao contrário da Aboboreira, 

onde se identificam em Outeiro de 

Gregos, Meninas de Crasto, Outeiro 

de Ante, Chã de Loureiro, Chã de 

Arcas, Algária e Outeiro na Serra do 

Castelo, Abogalheira, Chã do 

Carvalhal, Chã de Santinhos, em 

espaços de Amarante, Baião e 

Marco de Canaveses.  

Na margem esquerda do rio Douro, 

também em ambientes e altitudes 

semelhantes, em Resende e 

Cinfães, identificam-se conjuntos 

megalíticos em São Cristóvão, 

Pendilhe, Moumiz e Nesperreira.As 

evidências com fins funerários 

construídas pelo homem, as 

mamoas e antas, permitem observar 

paisagens neolíticas homogéneas 

desde há cerca de 5000 anos.  

 

Identificamos com pintas brancas os conjuntos megalíticos nesta unidade de paisagem, que ainda é usada 

no início do século XXI, em povoações com características arquitectónicas muito interessantes quando 

observadas com cuidado, com especificidades que se identificam com o trabalho nestas altitudes ao longo 

de séculos, constituindo património não classificado mas de grande afirmação identitária, cujo 

aproveitamento para reuso contemporâneo, comedido e rentabilizado, muito qualificaria a unidade de 

paisagem, permitindo a sua fruição muito qualificada para diversos fins, nomeadamente o energético, 

também o turístico. 

 

 

Fonte: P lan o Reg iona l de  Orde na me nto

Flores ta l do Tâ mega

Nove mbro de 2 006

Cabeceiras de B asto
Ribeira de Pena

Mondim de B asto

Celor ico  de Basto

Felgueiras

Paços de F erreira

Marco d e C anav eses

Lousada
Amarant e

Pared es Penafiel

Resend e

Cinfães

Cast elo de Paiva

A4 –
IP4

A4 –
IP4

P lanalto Dolménico

Baião
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     2. Unidade de Paisagem    

         Encostas e Vales: Do Castrejo ao Romano e deste ao Românico 

 

“A montanha foi muito tempo o solar do homem primitivo, vagabundo relapso sem outra telha que o céu 

estrelado. Ali viveu séculos e séculos entre robles frondosos, castanheiros que lhe davam boa sombra e 

castanhas, esfomeado crónico, mas livre. Um dia empurraram-no para o vale, onde era menos perigoso e 

onde podia prestar serviços, extraindo a cassiterite das minas, e o castelo dos altos ficou desamparado. O 

penedal é a ruína palacega da montanha.” 

Este texto de Aquilino Ribeiro (O Homem da Nave), sintetiza o viver do homem nos castros e, também a 

alteração de vida que a economia romana lhe trouxe, a uns por imposição, a outros por aculturação. 
 

Evidenciamos os castros nesta unidade de paisagem com a utilização sistemática dos 400 metros de 

altitude. 

Confrontados com esta 

paisagem de castros localizados 

em pontos altos, com as 

encostas cobertas por carvalhais 

e castanheiros, o romano vai 

promover profunda reforma, bem 

evidenciada no Douro Verde, 

quer na margem direita quer na 

esquerda do rio Douro. 
 

Evidenciado por Estrabão no 

século I d.C. o homem que 

habitava a montanha 

espalhava-se por dezenas de 

povos, pulverizando deste 

modo qualquer sistema 

económico que o romano 

quisesse aproveitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O facto destes povos comerem pão de bolota durante grande parte do ano mostra a pouca importância da 

agricultura entre os castrejos. A investigação tem vindo a demonstrar que, em contrapartida, usou muito a 

mão de obra na extracção mineira, no cultivo da terra e no trabalho artesanal. 
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Foi nas plataformas com cerca de 300 metros de altitude que a engenharia romana, há cerca de 1900 anos 

e ao longo de cerca de dois séculos, construiu neste território as suas estruturas, fossem elas cidades como 

Tongobriga ou as muitas explorações agrárias (Villae), então com grande impacto na construção da 

paisagem, alterando-a profundamente, quer pelo corte intenso de carvalhais e soutos nas encostas, quer 

promovendo uma revolução na estruturação agrária com consequências ainda hoje identificáveis no 

parcelamento do território. 

  

Para além da fundação e construção de povoações e da reforma agrária, social, cultural e económica que 

provocaram profundas alterações na paisagem, este território foi atravessado por estradas então 

construídas e que o marcaram de forma determinante durante os séculos seguintes.  

 

Denota-se que esta unidade de paisagem permite-nos fazer uma leitura global do território, já que as 

estradas construídas pelos romanos foram feitas para interligar a rede de cidades com as estruturas rurais, 

as explorações de minas e as termas medicinais, ligando-as aos rios navegáveis como o Douro e o Tâmega 

que atravessavam, prosseguindo encosta acima e, daqui, ao mundo globalizado de então, muito centrado no 

Mediterrâneo.  

 

Esta segunda unidade de paisagem, reconhecida em encostas e vales, pode ser no espaço do Douro Verde 

também denominada de “travessia e estruturação do território”. Associamos a isto uma amplitude 

cronológica que podemos encontrar “do castrejo ao romano e daqui até ao românico”, já que a profunda 

alteração, quase se pode dizer revolução, que os romanos provocaram com a construção de infraestruturas 

de produção de circulação, nomeadamente a reforma agrária para produção intensiva, cujos produtos 

circulavam nas estradas então construídas permitindo que “todos os caminhos fossem dar a Roma”. 

Constatamos a evidência de que o território do Baixo Tâmega foi cruzado há cerca de 1900 anos por infra-

estruturas romanas que o reordenaram e integraram num vasto território que, geograficamente integra o 

noroeste peninsular, mas que administrativamente integrava a Tarraconense (território vasto com capital na 

actual Tarragona) e politicamente o império romano. Este ordenamento de há cerca de 1900 anos integrou 

um macro-ordenamento da bacia hidrográfica do Douro, perspectivada em toda a sua extensão, 

correspondendo ao Norte da Meseta, desde a cidade de Numância, próximo da actual Sória, até à foz, 

actual Porto e que então seria tão só um castro na actual zona da Pena Ventosa. 

 

O Património que na região mostra este ordenamento dos imperadores da dinastia Flaviana no final do 

século I e início do século II, é evidenciado pela construção da via romana, autêntica auto-estrada de então, 

que ligava Bracara Augusta a Emérita Augusta (da actual Braga à actual Mérida na Andaluzia) e pela cidade 

de Tongobriga, primeira marca de urbanismo projectado neste território. 

 

No Douro Verde evidenciam-se os eixos viários que o atravessava e que assinalamos com traço vermelho 

na cartografia anexa; o eixo principal, vindo de Bracara Augusta, cruza os vales de Vizela e Pombeiro, passa 

o castro de Vila Boa de Quires e, em Canaveses, onde usava as termas medicinais romanas ali então 

construídas, atravessava o rio Tâmega onde foi construída uma ponte em Canaveses (altitude <50 metros), 

usava a zona de S. Nicolau, subia a Tongobriga (300m de altitude), cidade estrategicamente construída 

numa afirmação política de povoamento urbano que geria os territórios rurais envolventes, passava o 
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castro de Soalhães, prosseguia até ao rio Douro por Mesquinhata, Carreirinha, Gove, Porto Manso, 

atravessava o Douro em Porto Manso e, já na margem esquerda, em terras que hoje são de Cinfães, subia 

a partir de Porto Antigo (altitude <50 metros), ao longo do vale do Bestança, na margem direita deste rio, 

passando Montemuro. Era também uma variante desta estrada que atravessava o Douro em Aregos. 

 

Em todo este percurso há vestígios evidentes que podem ser valorizados de forma integrada, constituindo 

elemento ordenador de um produto do denominado turismo cultural e, simultaneamente, um elemento 

aglutinador de espaços e de identidade territorial, fortalecendo as relações com os vizinhos.  

 

Este eixo, que consideramos determinante na construção do território do século II depois de Cristo, bem 

ajustado à política flaviana para o Império, foi posteriormente realçado em período medieval porque 

integrava os Caminhos de Santiago, memória religiosa das peregrinações que marcaram a Europa. Memória 

deste uso é a Albergaria de Canaveses, documentalmente comprovada e ainda existente na rua de S. 

Nicolau em Marco de Canaveses. 

 

É um caminho lembrado em tempo de formação da nacionalidade, evidenciado por D. Mafalda que ali 

deixou a memória da construção da ponte medieval, certamente reconstrução no século XII da ponte 

romana que ali existira e que à passagem de D. Mafalda, estaria em ruína, decorridos mais de 1000 anos 

sobre a sua construção no início do século II. 

Esta estrada deverá ter servido Almançor e as suas tropas, em 997, quando levou a bandeira do califado de 

Córdova até Santiago de Compostela.  

 

O Cruzeiro do Sr. da Boa Passagem (da travessia do Tâmega por ponte), a capela de S. Lázaro (eventual 

acolhimento de deus dos viajantes romanos) e a Igreja de S. Nicolau, formam também um conjunto de 

particular importância patrimonial. 

Atendendo aos património construído e aos equipamentos e infra-estruturas de apoio já existentes, 

nomeadamente em Tongobriga, a que acresce a rentabilização do património existente e o valor 

acrescentado que pode ser a fruição qualificada desta paisagem cultural, julga-se dever recomendar que 

seja dada prioridade divulgativa ao “itinerário Quires, Canaveses, Tongobriga, Soalhães, rio Douro, vale do 

Bestança” como produto agregador e estruturante de investimentos, servindo de modelo para outros 

itinerários.  

 

A este eixo estruturante do território antigo acresce o rio Douro como importante evidência já referida por 

Estrabão no século I d.C. 
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Atendendo aos património construído e aos equipamentos e infra-estruturas de apoio já existentes, 

nomeadamente em Tongobriga, a que acresce a rentabilização do património existente e o valor 

acrescentado que pode ser a fruição qualificada desta paisagem cultural, julga-se dever recomendar que 

seja dada prioridade divulgativa ao “itinerário Quires, Canaveses, Tongobriga, Soalhães, rio Douro, vale do 

Bestança” como produto agregador e estruturante de investimentos, servindo de modelo para outros 

itinerários.  

A este eixo estruturante do território antigo acresce o rio Douro como importante evidência já referida por 

Estrabão no século I d.C. 

 

Estas e outras evidências romanas denotam-se em todo o território do Douro Verde, perdurando muitas 

delas na travessia do território pelos peregrinos de Santiago a caminho de Compostela e do Finisterra. Esta 

perduração do uso de infraestruturas romanas ao longo de muitos séculos, permite-nos dizer que esta 

unidade de paisagem faz a ligação, sem interrupções, desde a presença romana até ao que foi denominado 

chamar-se o período românico, evidenciado na região pela construção e igrejas e capelas cristãs já no 

século XII.  

Muitas destas evidências existem e podem, por isso, ser suporte para planos de apoio ao desenvolvimento. 

 

Cabeceiras de B asto
Ribeira de Pena

Mondim de B asto

Celor ico  de Basto

Felgueiras

Paços de Ferreira

Marco de C anav eses

Lousada
Amarant e

Paredes Penafiel

Resende

Baião

Cinfães

Cast elo de Paiva

A4 –
IP4

A4 –
IP4

R omano

Fonte: P lan o Reg iona l de  Orde na me nto

Flores ta l do Tâ mega

Nove mbro  de 2 006
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3. Unidade de paisagem 

      Encostas e Vales: a paisagem dos mosteiros 

Na terceira unidade de paisagem o território do Douro Verde é reconhecido pela construção de numerosos 

mosteiros que se instalaram durante a época medieval, sobre terrenos onde abundava a água que irrigava 

os terrenos cuidadosamente desenhados pelos monges nas plataformas entre os 200 e os 300 metros de 

altitude.  

Algumas destas novas construções que marcaram a paisagem medieval aproveitaram traçados anteriores, 

nomeadamente romanos, como se constata com o que ligava Travanca, Mancelos, Gatão, Lufrei, Madalena, 

Aboadela e Marancinho, prosseguindo para atravessar o Marão. 

Tal como se constata nas plataformas dolménicas e romanas, definidas por alguma diferença altimétrica nas 

duas margens do rio Douro, também na implantação dos mosteiros há ligeiras diferenças na margem 

esquerda do rio Douro onde o uso do território é feito sempre a uma altitude superior em cerca de 100 

metros, comparativamente com a outra margem.  

Constata-se de forma 

evidente em Travanca 

(200m), Vila Boa do 

Bispo (250m), Tabuado 

(250m), Mancelos 

(300m), Ancede 

(300m), Cárquere 

(400m). 

Assim a extensão da 

Rota do Românico do 

Vale do Sousa ao eixo 

Douro-Tâmega torna-

se premente, daí a 

articulação da 

candidatura “Paisagens 

Milenares” com a “Rota 

do Românico” da qual 

resultou uma 

complementaridade 

efectiva das mesmas. 
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  4. Unidade de paisagem 

         Encostas e vales: a “senhorização” da paisagem moderna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos séculos, predominantemente já em período moderno e contemporâneo, o território do Douro 

Verde foi evidenciado pela “senhorização” que demarcou Quintas com as respectivas Casas que, 

normalmente, se identificavam com o nome do lugar.  

Para construir estas unidades foram predominantemente usados os terrenos dos 200 metros de altitude ou 

mais baixos. 

É uma das unidades de paisagem que actualmente mais contribuem para a identidade evidente, porque de 

observação e constatação imediata por qualquer observador, quer seja habitante, turista ou excursionista. 

Cabeceiras d e B asto
Ribeira de Pen a

Mondim d e B asto

Celorico de Basto

Felgueiras

Paço s d e F erreira

Marco d e Canav eses

Lousada
Amarant e

Pared es Pen afiel

Resend e

Baião

Cinfães

Cast elo de Paiva

A4 –
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Quintas /C asas  s enhoriais

Fonte: P lan o Reg iona l de  Orde na me nto
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     5. Unidade de paisagem 

         Caminho de Ferro nos vales dos rios 

 

Regressando à travessia e estruturação do território, uma outra unidade de paisagem evidencia-se pelos 

traçados de via férrea que desde o final do século XIX criou nova forma de uso, paralelos ao rio Tâmega e 

ao rio Douro.  
 

A via marginal ao rio foi implantada 
à cota dos 50 metros, pontuando 
com disciplina esta margem com 
novos núcleos populacionais 
associados às estações onde se 
apanhava o comboio e de onde 
ainda até há poucos anos se 
apanhava o barco ou a camioneta 
de carreira para atravessar o rio 
para a margem esquerda. 
 
Esta unidade de paisagem é 
particularmente interventiva pela sua 
singularidade, no troço construído 
na margem direita do rio Douro, 
sempre paralelo a sete, com início 
na estação da Pala, até à Régua e 
ao Pocinho. É também singular o 
troço de via estreita, construído na 
margem direita do Tâmega, que 
ligava Livração (Marco de 
Canaveses) a Celorico de Basto, daí 
a premência de criação de Ecopista 
no troço desactivado Amarante-
Celorico de Basto. 
 

 

 

Síntese final 
 

Estas unidades de paisagem, agregadas para efeito de simplificação em cinco “paisagens milenares” no 

Douro Verde, têm a vantagem e integrar tudo o que foi construído pelo homem sobre a paisagem natural.  

Deste modo podemos reunir na paisagem milenar não só o que está administrativamente classificado, mas 

também conjugamos naturalmente com tudo aquilo que não recebeu essa designação mas que integra essa 

paisagem, permitindo as intervenções simplificadas, viabilizando-as a partir da análise do que existe no 

território, identificando-as e qualificando-as.  

A observação destas unidades de paisagem permite, em síntese, fruir a montanha e o planalto, fruir a 

encosta, fruir os vales agricultados e fruir os vales dos rios, tudo isto articulado com as distintas formas 

como o homem a construiu, usou e sacralizou ao longo dos séculos. 

Muitos dos processos históricos e das actividades socioeconómicas que deram lugar ás paisagens 

milenares, entendidas como paisagens culturais do Douro Verde, repetem-se em cada uma das cinco 

unidades identificadas. No entanto, a intensidade, relevância e transcendência em termos de património 

cultural herdado evidencia bem cada uma das unidades de paisagem apontadas. 

Acrescem agora as novas dinâmicas sociais e da economia local e regional que usam o território como 

oficina diário no seu desempenho. 

C aminho de F erro

Fonte: P lan o Reg iona l de  Orde na me nto

Flores ta l do Tâ mega

Nove mbro  de 2 006
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Entendidas estas unidades de paisagem como valores finitos, a rentabilização exige articulação dos 

espaços identitários com infra-estruturas de suporte, com infra-estruturas de apoio e de 

sensibilização, com infra-estruturas hoteleiras e similares, desenvolvidas e dinamizadas de forma 

conjugada de modo a proporcionar a dinamização da actividade económica e da sociedade da 

região. 

Estas acções de rentabilização são diversificadas, embora complementares entre si. Por exemplo, a 

valorização dos “planaltos dolménicos” implica acções complementares que permitam a certificação 

e comercialização dos produtos endógenos dessas terras de altitude, nomeadamente os produtos de 

fumeiro, mas também a criação de alojamento turístico numa das aldeias incluídas no planalto, como 

a aldeia de Mafómedes, assim como a recuperação de uma singular fonte em pleno planalto, a Fonte 

do Mel na Aboboreira. Acresce a manutenção e sinalização georeferênciada das dezenas de 

monumentos megalíticos existentes nos planaltos desta região e visualmente articulados com os 

outros planaltos dolménicos da margem esquerda do rio Douro, projecto âncora a desenvolver pela 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega. 

A unidade de paisagem “Encostas e Vales: Do Castrejo ao Romano e deste ao Românico” exige um 

tratamento de valorização muito mais intenso e diversificado. Trata-se de um território que nos 

permite leituras enquadradas e o seu usufruto, por via romana desde o vale de Pombeiro até á serra 

de Montemuro. O uso da plenitude das infra-estruturas existentes em suporte às ruínas de 

Tongobriga, propicia o epicentro da leitura dos espaço desta cidade romana mas também do 

territorium de que era capital, entendida agora como “call center”, impulsionando os espaços de 

fruição já servidos por centro interpretativo, serviço de restauração, e pessoal qualificado, mas 

também proporciona outros centros temáticos noutros locais, como o da ruralidade e o da serra do 

Marão, bem como a rentabilização de rotas e percursos pedestres existentes e cujos complementos 

devem ser lançados, tais como os de Canaveses, no Tâmega, os de Aregos ao penedo de S. João e 

de Porto Manso, junto do Douro, ou os dos Moinhos e dos Canastros, mas também o apoio de 

hotelaria no percurso através, por exemplo, de hotel rural em Boassas. 

A valorização da unidade de paisagem muito identificada na região pelos espaços marcados pelos 

“mosteiros e conventos”, enquadra acções que apontam, por exemplo, para recuperação do 

Mosteiro de Ancêde, assim como a articulação entre outros sítios constituídos em “rotas do 

românico”, suportado predominantemente em construções religiosas. Regista-se também a 

necessidade de tratar outros espaços não religiosos, como são o espaço envolvente do castelo de 

Arnóia, o único identificado na região, bem como a unidade agrícola centrada na casa, evidenciada 

pela arquitectura rural qualificada.  

A fruição da unidade de paisagem marcada pelo caminho de ferro é, obviamente, viabilizada pelo 

próprio comboio que ainda circula nos vales do Douro e do Tâmega, e valorizada pelas ecopistas 

que são montadas nos troços desactivados, usando os mesmos perfis topográficos, por vezes 

recuperando edifícios existentes, mas também pela montagem do centro interpretativo da linha do 

Tâmega e pela realização de eventos comemorativos sobre a obra de engenharia que foi a 

construção destas linhas e o papel que tiveram na região. 
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22  --  AACCTTOORREESS  EE  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAASS  
 
O consórcio “Paisagens Milenares no Douro Verde” integra 56 actores privados e 16 públicos das entidades 
mais representativas do Território: 
 
2.1 – Actores 
 
2.1.1 – Actores Públicos 

• Associações Municípios do Baixo Tâmega 
• Câmara Municipais: 

Amarante 
Baião 
Celorico de Basto 
Cinfães 
Marco de Canaveses 
Penafiel 
Resende  

• Abomarão – Associação de Freguesias de Aboboreira e Marão 
• Juntas de Freguesia: 

«Promotores_70»  
«Promotores_70»  
«Promotores_70» 
«Promotores_70»  
«Promotores_70» 

• Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento do Baixo Tâmega 
• Qualidade de Basto, Empresa Municipal 

 
2.1.2 – Actores Privados 
 
AEMarco - Associação Empresarial do Marco 
Agostinho Manuel Machado Azevedo 
ANCRA - Associação Nacional dos Criadores da 
Raça Arouquesa 
António Amilcar de Sousa Pereira 
António David de Queirós 
António José dos Santos Paulo 
APOBO - Associação por Boassas 
Maria Elvira Alves Carvalho Alvim Leite 
ARSDURIUM, Lda 
Associação Basto Move.te 
Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do 
Douro 
Associação para o Desenvolvimento da Freguesia 
de Boelhe 
Atrevo, Turismo e Eventos, Lda 
Carlos Fernando Marinho M. Peixoto - Unipessoal, 
Lda 
Casa do Campo Empreendimentos Turísticos, Lda 
Claudina Elvira Costa  Amorim 
Cooperbasto, CRL 
José Maria Leal de Barros - Empreendimento 
Turístico Quinta da Boavista 
Francisco da Costa Pinto 
Fundação Eça de Queiróz 
Helder Fernando Ferreira da Rocha 
Herdeiros de Torcato Bernardo Bessa 
Isabel Maria Miranda Gomes Soares 
Isabel Maria Silva Teixeira 
JASE - Empreendimentos Turísticos, Lda 
João Miguel Sousa Aires de Campo 
Joaquina Henriqueta Silva Gonçalves Monteiro 

José Dias de Carvalho 
José Manuel Loureiro de Azevedo Teixeira 
José Manuel Magalhães de Sousa 
Land Story, SA 
Lento & Sales, Lda 
Maranhão - Sociedade de Construções, Lda 
Maria de Fátima de Sousa Teixeira 
Maria Rosário da Costa Gomes 
Media Marco - Publicações, Lda 
Melo & Leme - Turismo no Espaço Rural, Lda 
Miradouro - Restauração e Hotelaria, Lda 
Multiformativa, Formação Profissional, Lda 
Mundo Exclusivo, Viagens e Turismo, Lda 
Palmira Isidia de Jesus e Silva 
Paulo Jorge Ferreira Almeida Amado 
Pedro Semblano 
Pousadela - Imobiliária, Turismo e Agricultura, Lda 
Preceptor - Serviços Educativos e Consultadoria, 
Lda 
Rui Amorim  - Activ Baião - Turismo, Natureza, 
Aventura e Lazer (Empresa a constituir) 
Sabores da Quinta - TER (Francisco Maria Peixoto 
Garcês Meireles de Lemos) 
Sandra Cristina Pereira de Brito 
Sandra Sofia Trabulo Martinho 
Sensvsdouro - Unipessoal, Lda 
Servisaúde - Serviços de Saúde de Baião, Lda 
Sónia Lurdes Ribeiro Pereira 
Verde Basto Unipessoal, Lda 
5 Pintas Azuis, Lda 
Dolmen, CRL 
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2.2 – Protagonistas 
 
Definimos aqui como protagonistas aqueles que se assumem como promotores de projectos-âncora, sendo 
os seguintes: 
 

DESIGNAÇÃO PROJECTO ENTIDADE EXECUTORA 
Gestão Coordenação do Consórcio 
 
Pelo seu contributo para o trabalho em rede com todos os parceiros, 
capacidade de dinamização, articulação com outros programas e 
mediação com parceiros institucionais 

Dolmen 

TONGOBRIGA e Territorium - Valorização de Paisagem Milenar 
 
Área de intervenção prioritária no âmbito do plano de acção, quer pelo 
valor simbólico da cidade romana de Tongobriga para o território, quer 
pelos efeitos multiplicadores que a intervenção prevista para este 
espaço terá na dinamização económica do território 

Câmara Municipal de Marco de 
Canaveses 

O Património Natural e Cultural como factor de Desenvolvimento 
e Competitividade Territoriais no Baixo Tâmega 
 
Indispensável para o conhecimento e valorização das potencialidades 
do Planalto Dolménico 

Associação Municípios do Baixo 
Tâmega 

Rota do Românico  
 
Permitirá a extensão da Rota do Vale do Sousa ao Douro, valorizando 
e diversificando a oferta turística do Douro. 
 

Associação Municípios do Baixo 
Tâmega 

WEB-TV "Douro-Verde" 
 
Iniciativa inovadora no “Douro-Verde” que contribuirá para o reforço da 
identidade do território 

Mediamarco  

Turismo de Aldeia das Casas da Lage 
 
Projecto inovador no território por envolver em consórcio vários 
promotores privados que recuperando património rural contribuirão 
para o aumento/ diversificação da oferta turística no território 

Consórcio de vários promotores 

Construção da Ecopista da Linha do Tâmega 
 
Insere-se na paisagem milenar “Caminho-de-ferro nos vales dos rios”, 
possibilitando a fruição da paisagem no troço desactivado da linha do 
Tâmega entre Amarante e Celorico de Basto. 

Câmara Municipal de Amarante 
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33  --  VVIISSÃÃOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  
 
O "Douro-Verde", não sendo um "ser único", dispõe de uma identidade específica, centrada nas suas 

paisagens milenares, parte integrante de um território cruzado há cerca de 1900 anos por infra-estruturas 

romanas que o reordenaram e integraram num macro-ordenamento da bacia hidrográfica do Douro. É esta 

identidade que se pretende vir a ser o elemento aglutinador das múltiplas identidades existentes no nosso 

território. 

A importância que esta EEC dá às "Paisagens Milenares" no Douro-Verde visa desenvolver um conjunto de 

acções que privilegiem e apontem para a recuperação da memória, para a valorização da memória e, 

também, para a divulgação da memória e afirmação cultural, contribuindo para uma região amplificada, 

evidenciando no futuro próximo a fruição qualificada e o uso regular e sistemático do Património entendido 

como Paisagem Cultural CONTRIBUINDO PARA O RECONHECIMENTO E CONHECIMENTO DAS 

IDENTIDADES DO TERRITÓRIO, o objectivo global da EEC. 

Salientada a identidade territorial que se pretende destacar, o Douro-Verde dispõe também de um conjunto 

de outros recursos e potencialidades especificas como uma localização geoestratégica interessante -na 

envolvente da AMP e do Douro Vinhateiro -, um património natural, paisagístico, histórico e cultural 

relevante, produtos locais de qualidade, recursos naturais subaproveitados em termos turístico - ambientais, 

que podem e devem ser valorizados, tirando partido das oportunidades suscitadas pela procura crescente de 

zonas rurais enquanto produtoras de bens agro-alimentares de qualidade e serviços de lazer, turismo, 

recreio e cultura, numa óptica de complementaridade de oferta de um produto turístico global "DOURO", em 

que o Porto é a grande porta de acesso, valorizando e contribuindo para a reanimação de um produto 

turístico que já indicia sinais evidentes de declínio excessivamente centrado no Alto Douro (longínquo...) e 

com demasiadas tendências "mono"... Quem mais poderá oferecer no Douro, "Rios, Montanhas e Vales a 

40Km do Porto?..." 

Como se depreende a operacionalização da EEC, pressupõe a realização de um conjunto de acções 

complementares obedecendo aos princípios: 

 

IR DE ENCONTRO AO MERCADO/TRAZER O MERCADO ATÉ NÓS 

Através da 1.ª hipótese, também primeira em termos cronológicos, pretende-se concretizar uma série de 

iniciativas que facultem o acesso ao mercado do produto DOURO-VERDE - Paisagens Milenares. A 

proximidade de mercados com algum significado dentro do território, além de um grande mercado de 

proximidade a menos de meia centena de km - o Porto - são realidades a ter em consideração na EEC -  

A 2.ª via -Trazer o Mercado até nós -insere-se numa metodologia complementar, tendente à concretização 

do mesmo objectivo. Assinalada a existência de produtos de qualidade e sua identificação com o território, 

urge dar o passo seguinte. Aqui surgem várias iniciativas forçadamente articuladas, através do 

funcionamento em Rede - aqui o PRODER – Eixo 3, do qual a Dolmen é a entidade local gestora, terá um 

papel determinante -associadas à realização de eventos que pela sua amplitude e qualidade façam afluir ao 

território visitantes oriundos dos mercados-alvo pré-definidos: 

-Mercado de Proximidade (AMP) 

-Mercado de Afinidade (Galiza) 

-Mercado de Curiosidade (Castela Leão e AML) 

-Mercados Tradicionais do Douro (Reino Unido/França/Alemanha e EUA) 

-Nichos de Mercado (Enoturismo/Turismo Cultural/Turismo de Natureza/Turismo Juvenil) 
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-Mercado Relacional e de Saudade 

A promoção do território encontra-se prevista em Plano Anual elaborado pela Dolmen, e utilizará quer os 

veículos mais convencionais (brochuras/publicidade/organização de eventos/participação em eventos) quer 

as TIC e NET que desempenhará um papel crucial na promoção dos produtos "DOURO-VERDE". A criação 

de espaço promocional do NORTE RURAL no Centro Histórico do Porto (objectivo prosseguido pela Dolmen 

desde o Leader II) dado ser local de visita obrigatória de qualquer turista que se desloque à Região Norte é 

uma tese que procura parceiros para se concretizar, daí a Dolmen ter definido como uma das temáticas 

estratégicas para o Plano de Cooperação "Produtos Locais: Redes para a Valorização e Comercialização de 

Produtos Locais". 

Mercado da Saudade - Qualquer dos concelhos do "Douro-Verde" têm a residir nos grandes centros urbanos 

(e no exterior do pais) naturais do território em número significativo, sendo imperioso chegarmos 

directamente a este mercado, apelando às raízes, mas revelando a outra face do "Douro-Verde" já mais 

qualificada, mas sem perca da sua identidade profunda. Estes "activos" poderão ser os "embaixadores" do 

território. 

Todos nós, no âmbito das nossas relações pessoais e profissionais, dispomos de um conjunto de amigos 

facilmente contactáveis e que importa mobilizar. Trata-se de um "capital" relativamente importante que 

importa aproveitar tanto mais que a sua mobilização apresenta inúmeras virtualidades: não é preciso 

recorrer a grandes operações de promoção da zona uma vez que este trabalho pode ser feito, eficazmente, 

de forma directa e personalizada; permite seleccionar facilmente a clientela pretendida, em função do tipo de 

produto ou de actividade; o facto de haver já ligações estabelecidas entre os potenciais clientes e os 

"autóctones" facilita os contactos locais e abre caminho e um processo de fidelização nas relações 

comerciais. 

 

2 - AMBIÇÃO 

A finalidade desta EEC é PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO 

colocando-o ao serviço do progresso social e económico das populações deste espaço territorial e da 

melhoria da sua qualidade de vida. O que se pretende é criar condições favoráveis ao incremento do 

dinamismo empresarial e institucional e sobretudo à formação da massa critica indispensável a uma 

mobilização eficaz do potencial endógeno, gerando e fixando riqueza e oportunidades de emprego, a partir 

de um território qualificado e com memória cultural, mergulhada nas raízes de uma identidade com cerca de 

2000 anos. 

A ambição desta estratégia de desenvolvimento consiste em fazer do "Douro-Verde" um espaço territorial 

ATRACTIVO, COMPETITIVO e SOLIDÁRIO. 

A ATRACTIVIDADE passa pela afirmação da sua identidade, de uma imagem de marca forte e qualificada, 

associada ao Douro das paisagens milenares, pela valorização dos seus recursos económicos, patrimoniais, 

sociais, culturais e naturais, os quais facultarão às empresas e aos homens que as constituem, condições 

únicas de localização e de vida. 

A COMPETITIVIDADE passa por uma aposta na inovação e na formação, na valorização dos factores de 

competitividade associados ao território, pela dinamização de parcerias e pela criação de redes de agentes e 

de iniciativas como forma de compensar o défice de dimensão e de organização. 

A SOLIDARIEDADE passa por uma aposta na criação de igualdade de oportunidades para as populações 

das zonas rurais no acesso a bens e serviços de proximidade, a prosseguir recorrendo ao PRODER – Eixo 3 
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e Proder. 

Esta ambição exige dos diferentes actores, públicos e privados, institucionais e empresariais, uma atitude 

estratégica que assente na cultura da excelência, na inovação e no fomento das parcerias para o 

desenvolvimento. 

A cultura da excelência remete para uma busca permanente da qualidade e para a realização dos esforços 

necessários ao aproveitamento da imagem de marca da região, seus produtos e saberes tradicionais, de 

modo a transformar eventuais fraquezas em trunfos potenciais. 

A promoção da inovação remete para a mobilização dos recursos humanos e das competências técnicas e 

empresariais instaladas na região para melhorar o desempenho económico das empresas, explorar as suas 

vantagens competitivas, lançar novos produtos e conquistar novos mercados. A inovação entende-se como 

extensiva também aos sectores tradicionais de actividade, designadamente artesanato e produtos locais. A 

aposta no apoio a indústrias criativas não deverá ser descurada. 

O fomento de novas parcerias remete para o necessário combate ao individualismo latente, criando 

sinergias e cumplicidades, alcançando limiares de rentabilidade e eficiência e criando condições favoráveis 

ao desenvolvimento da concertação estratégica entre os diferentes actores, incluindo os municípios do 

território. 

A estratégia de intervenção a privilegiar na mobilização do potencial endógeno de desenvolvimento assenta 

em 4 vectores fundamentais:  

 

- O 1.º consiste na participação activa e permanente dos agentes locais tendo em vista o reforço da sua 

capacidade de iniciativa e procurando envolver neste processo não só as entidades públicas e associativas, 

as empresas, os líderes de opinião mas também uma parte significativa da população. Na verdade, para que 

um projecto de desenvolvimento local seja bem sucedido e duradouro, sobretudo num meio onde avultam as 

resistências à mudança e à inovação, é preciso que o mesmo seja aceite e compreendido por todos e possa 

contar com uma participação alargada e frutuosa das populações a quem, afinal, se destina. Por não ser 

tarefa fácil, torna-se necessário multiplicar as acções de sensibilização, de persuasão, de demonstração, por 

um lado, e de incentivo, de mobilização e de apoio efectivo à concretização de iniciativas e de projectos, por 

outro uma tal estratégia aponta naturalmente para uma aposta clara nos recursos humanos locais, processo 

que a Dolmen já iniciou, com a aprovação de 3 candidaturas que submeteu ao POPH, disponham eles de 

uma competência técnica específica, de uma experiência local sólida, de um saber tradicional ou ainda de 

um engenho particular. Tendo em conta as dinâmicas locais, parece-nos que é indispensável mobilizar a 

população mais jovem e qualificada, encorajando-a e apoiando-a no lançamento de novas iniciativas e 

actividades, sobretudo no domínio das indústrias criativas e de actividades conexas com o sector primário, 

em especial no âmbito da Multifuncionalidade da Agricultura.  

 

O 2.º aponta para o aproveitamento das dinâmicas já existentes, como forma de reforçar o potencial de 

atracção turística e de valorizar comercialmente os produtos e as actividades locais. O aproveitamento 

destas dinâmicas implica um trabalho prévio de preservação e valorização do património natural e cultural: 

levantamento e avaliação dos recursos disponíveis, definição das acções prioritárias de salvaguarda e 

recuperação, sinalização e divulgação dos bens patrimoniais. Não basta no entanto dispor de recursos 

abundantes para poder tirar partido deles. Territórios vivos, com belas paisagens e valioso património ou 

produtos genuínos e de qualidade, há em todo o lado. Para que o público prefira um determinado território 
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ou produto, deve ter o sentimento de descobrir e usufruir de algo que seja ao mesmo tempo autêntico e 

excepcional. Vender os recursos locais corresponde, de alguma forma, a vender uma réstia de sonho, de 

saudade, de exotismo. É por isso que uma estratégia de promoção da imagem Douro-Verde enquanto parte 

integrante e complementar do produto global DOURO, apostando no enriquecimento deste produto, com a 

introdução do conceito DIVERSIFICAÇÃO, deve também estruturar-se e adaptar-se às aspirações das 

clientelas que ela pretende visar. Ela deve assentar naquilo que o território tem de diferente e específico 

para oferecer e naquilo que os potenciais "visitantes" e "clientes" gostariam de encontrar no seu espaço 

geográfico e social, nos seus produtos e serviços.  

 

O 3.º elemento estratégico refere-se à necessária diversificação e articulação das iniciativas locais de 

emprego e das actividades económicas complementares. Na verdade, para evitar os problemas decorrentes 

da exploração até a exaustão de um determinado recurso ou de um determinado nicho de mercado e 

precaver os efeitos desastrosos de um mimetismo exacerbado, tão característicos no nosso país, é preciso 

afirmar uma estratégia voltada para a diversificação dos produtos, para a complementaridade das 

actividades, para a cooperação estreita dos agentes económicos. Uma tal estratégia não significa todavia 

que se pretende evitar a todo o custo a concorrência entre localidades, actividades ou promotores de 

iniciativas. A competição, desde que regrada, é salutar e obriga os diferentes agentes a encarreirar pela via 

de um certo profissionalismo e a aumentar a qualidade dos seus produtos e dos seus serviços. A ideia 

subjacente é que quanto maior e mais original for a diversidade da oferta maior será também a capacidade 

de atracção local e de resposta aos desafios da concorrência inter-regiões. É preciso mobilizar o potencial 

criativo dos diferentes actores locais, incentivar os promotores a experimentar novos processos, a criar 

novos produtos, a procurar novas oportunidades de negócio, a satisfazer a procura especial de um 

determinado tipo de clientela ou de mercado.  

Finalmente, um 4.º elemento diz respeito aos mercados e à clientela alvo a quem se destinam os produtos e 

os serviços resultantes da valorização dos recursos locais e que já explicitamos anteriormente. 

 

3 - OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A ambição atrás formulada pode ser corporizada nos seguintes objectivos estratégicos: 

- REFORÇAR A CAPACIDADE DE ATRACÇÃO TURÍSTICA do território, através da criação de uma 

imagem de marca associada ao Douro-Paisagens Milenares, da organização e estruturação dos agentes e 

dos recursos turísticos; aumento e diversificação da oferta de alojamento turístico, concentração da oferta, 

melhoria dos serviços das unidades de restauração, qualificação de recursos humanos e generalização da 

utilização das novas TIC pelos agentes económicos; 

- VALORIZAR OS RECURSOS ENDÓGENOS, nomeadamente o potencial agrícola do território, os valores 

paisagísticos e patrimoniais, e as actividades económicas locais, articulando-as com o desenvolvimento 

turístico, através da criação de novas actividades e de novos empregos que permitam valorizar os activos e 

potencialidades locais, a colaboração dos actores locais na promoção dos produtos do território e o 

aproveitamento da dimensão local do mercado interno de forma a gerar riqueza e fixar a população; 

- REFORÇAR A IDENTIDADE DO TERRITÓRIO recuperando e valorizando a memória, esquecendo 

divisões administrativas que nos separam e enfraquecem, indo de encontro às referências milenares, que 

ainda persistem no Douro-Verde, afastamento a imagem difusa e cinzenta de um território rico em 
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referências culturais, mas que fruto da sua divisão artificial, não tem conseguido afirmar os seus valores. O 

reforço desta identidade, passa pela afirmação das diversas "identidades" existentes no território e adesão 

dos actores locais; 

- DINAMIZAR A ECONOMIA E O EMPREGO, diversificando as actividades nas explorações agrícolas, 

numa óptica de multifuncionalidade da agricultura; através do fomento de iniciativas de apoio à fixação de 

jovens agricultores recorrendo à complementaridade com o Eixo 1 do Proder; apoiando a criação e 

desenvolvimento de micro-empresas geradoras de emprego qualificado, de molde a contribuir para a 

revitalização económica e social do território; fomentando o desenvolvimento de actividades turísticas e de 

lazer, obedecendo sempre a principio de viabilidade económica dos empreendimentos e da valorização dos 

recursos endógenos do território;  

 

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES RURAIS; nomeadamente recuperando e 

qualificando Património rural, construído, colocando-o ao serviço das comunidades locais ou potenciando 

esse património de molde a possibilitar albergar iniciativas geradoras de dinamização económica e/ou 

cultural, que em última análise poderão contribuir para a criação de emprego e fixação de massa critica nas 

localidades. A auto-estima das populações locais também poderá ser valorizada, através da recuperação de 

práticas e tradições culturais, fonte de dinamização de colectividades existentes no território. 

O apoio à modernização dos serviços de proximidade e criação de novos serviços, a partir de uma visão 

integrada de racionalização de recursos, contribuirão de forma decisiva para melhorar a qualidade de vida 

dos residentes e para fixação de mão-de-obra qualificada. Os serviços a instalar deverão prioritariamente 

utilizar instalações a recuperar, qualificando-se de forma indirecta o território. Paralelamente, e uma óptica 

de valorização de recursos humanos, visando a inserção social e profissional de grupos sociais 

desfavorecidos, especialmente mulheres dado a elevada taxa de desemprego verificada, a Dolmen 

continuará a recorrer ao POPH, promovendo acções de formação descentralizadas, utilizando equipamentos 

dos parceiros locais, chegamos aos lugares mais recônditos do território. 

A convergência dos objectivos acima referidos com o potencial de desenvolvimento local conduz 

necessariamente que a finalidade desta EEC seja "PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DO TERRITÓRIO". 

Esta valorização de recursos e dinâmicas, embora privilegiando de certa forma o turismo e a dinamização 

das actividades económicas, tem por pano de fundo a fruição qualificada e o uso regular e sistemático do 

Património, entendido como Paisagem Cultural, contribuído para o reforço da identidade do Douro-Verde -

Paisagens Milenares. Esta fruição qualificada do Património -entendido no sentido lato do termo - só é 

possível com a ocupação dos solos e aí a actividade agrícola é determinante, colocando desafios, dada a 

reduzida dimensão média da propriedade, pelo que na operacionalização da EEC a complementaridade 

entre as valências do Eixo 1 do PRODER com as do Eixo 3 devem ser potenciadas até ao limite. 

Como nota de rodapé não podíamos deixar de ficar expresso que a EEC privilegiará o acesso á Informação, 

procurando a Equipa Técnica sensibilizar os promotores para incluírem o acesso à Internet em todos os 

projectos. 
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44  --  CCOOEERRÊÊNNCCIIAA  EE  SSIINNEERRGGIIAASS  DDAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAA  CCOOMM  AASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  
  
O envolvimento no mesmo consórcio de todas as Câmaras Municipais do Território (envolvendo 7 

municípios) e da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, bem como da entidade local gestora do 

PRODER – Eixo 3 (DOLMEN) demonstra a capacidade de mobilização deste Consórcio e possibilita a 

articulação coerente de políticas, bem como maximização de sinergias geradas. 

A localização do território – a ocidente a ROTA do ROMÂNICO e a leste o Alto Douro Vinhateiro – 

proporcionaram uma complementaridade do projecto “Paisagens Milenares no Douro Verde” com as 

candidaturas: 

• Relativamente à Rota do Românico (do Vale do Sousa), considerando a recém-criada Comunidade Inter 

Municipal, integram a presente candidatura projectos (intenções) da AMBT no sentido da sua extensão 

ao Baixo -Tâmega; 

• Relativamente ao Alto-Douro Vinhateiro, a complementaridade e aproveitamento de sinergias entre 

ambas candidaturas são por demais evidentes: 

- A porta de entrada rodoviária para o Douro é Amarante, com um Centro Histórico de 

qualidade, além de programação cultural significativa; 

 

- O património cultural do Douro Verde – Paisagens Milenares, valorizará certamente a oferta 

turística do Douro, enquanto produto turístico global, bem como a qualidade da sua 

gastronomia e excelência dos seus vinhos verdes específicos (tinto de Amarante, palhete e 

Avesso de Baião). 
 

A inclusão dos Municípios de Resende e Baião na envolvente do Douro - Vinhateiro, reforçam a coerência 

da EEC, aumentando as possibilidades de financiamento de candidaturas incluídas no PROGRAMA DE ACÇÃO, 

através do PDTVD e designadamente do PIT. 

   

55  --  IINNTTEERRAACCÇÇÕÕEESS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAAIISS,,  NNAACCIIOONNAAIISS,,  RREEGGIIOONNAAIISS  EE  LLOOCCAAIISS  
  

As interacções internacionais e nacionais serão alcançados sobretudo através das sinergias a alcançar 

através da Medida 3.4 do PRODER – Eixo 3 – Cooperação Nacional e Transnacional – bem como com 

futuras candidaturas a submeter no âmbito da cooperação, sobretudo Eixo Atlântico. 

As interacções regionais estão patentes na adesão de parceiros com o domínio de acção supra-municipal, 

designadamente Associação de Municípios do Baixo-Tâmega, Fundação Eça de Queiroz, Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, lideradas pela Dolmen – Cooperativa de formação, 

Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega. 

Quanto às interacções locais estas estão patentes na abrangência das entidades aderentes ao consórcio – 

cerca de 70 subscritores. 
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66  --  PPOOSSIIÇÇÃÃOO  CCOONNCCOORRRREENNCCIIAALL  DDAASS  EEMMPPRREESSAASS  EE  FFAACCTTOORREESS  CCHHAAVVEE  DDEE  SSUUCCEESSSSOO  
 

Factores Chave de sucesso 

• Os principais factores chave de sucesso situar-se-ão fundamentalmente nos seguintes aspectos: 

• A criação de uma identidade territorial - Paisagens Milenares no Douro Verde 

• O funcionamento em rede das entidades subscritoras do contrato de consórcio 

• A localização da zona de incidência das propostas de investimento e acessibilidades: proximidade à 

Área Metropolitana Porto, Galiza e Castela Leão e sobretudo mais de 100 km de frente ribeirinha ao 

Douro (margem direita + margem esquerda) 

• O envolvimento das autarquias. 

 

Posição Concorrencial das Empresas 

Considera-se que as empresas subscritoras do Consórcio “Douro-Verde”, de uma forma geral desenvolvem 

actividades económicas complementares, não concorrendo entre si em termos de mercado interno, à 

excepção de empreendimentos TER, que de uma forma geral se direccionam para “nichos” de mercado 

específico. 
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PPAARRTTEE  BB  
 
BB..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  ((DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO))  
 

Consistência das actividades e das potencialidades de exploração de sinergias, em função do envolvimento 

das empresas e de outras entidades à EEC, nomeadamente ao nível da geração de externalidades, da 

produção de bens públicos e da obtenção dos resultados, que a parceria se propõe atingir. 

 
1. SÍNTESE DE ANÁLISE “SWOT” 
 

Turismo 

Pontos Fortes: 

� Recursos hídricos: Rio Douro com renome mundial; Tâmega, fazendo parte do imaginário 
nacional; inúmeros rios de montanha proporcionando espaços de lazer para os amantes da 
natureza 

� Serras do Marão, Aboboreira e Montemuro, associadas aos recursos naturais aí existentes 
� Valores culturais e antropológicos 
� Proximidade à área metropolitana do Porto e acessibilidades externas (C.F., A4, IP4) 
� Riqueza e variedade do Artesanato 
� Gastronomia associada a produtos agro-alimentares de qualidade  
� Vinhos de qualidade/verdes e regionais 
� Diversidade paisagística 
� Novas iniciativas co-financiados pelo Leader II que diversificaram a oferta de alojamento, 

equipamentos de animação turística, gastronomia, artesanato e produtos agro-alimentares 

Pontos Fracos: 

� Preços praticados pelo TER 
� Ausência de promoção do território a nível institucional 
� Ausência de articulação de políticas (a nível intermunicipal e ao nível de coordenação entre 

ao vários empresários do sector) 
� Fraca capacidade negocial  
� Dificuldade em captar fluxos turísticos originados pelo tráfego turístico fluvial 
� Qualidade da Rede Viária interna, sobretudo na vertente do Douro 

Oportunidades: 

� Novos produtos turísticos ligados ao território, à agricultura e ao turismo activo 
� Maior articulação ao nível da promoção do território 
� Realização de eventos que centrem a atenção da comunicação social no Douro-Tâmega e 

seus produtos 
� Ir ao encontro do mercado 
� Articulação de iniciativas de animação, utilizando recursos disponíveis (C.F. linha do 

Tâmega e Douro, passeios fluviais, raids turísticos TT, ...) 

Riscos: 

� Atitude passiva perante as oportunidades do mercado 
� Reduzida capacidade de gestão e pouca sensibilidade para a actividade 
� Atitude individualista e voluntarista dos empresários do sector 
� Apropriação de valores do território, por parte de regiões vizinhas (Marão, por Trás-os-

Montes; Douro pelo Douro-Sul; Tâmega pelo Alto-Tâmega e a Região, pelo Minho...) 
� Falta de dinamismo ao nível de colaboração institucional, em torno da afirmação dos valores 

do território. 
 

Ambiente, Recursos Naturais e Património Cultural 

Pontos Fortes: 

� A qualidade ambiental das serras do Marão, Montemuro e grande parte da Aboboreira e 
seus cursos de água 

� A diversidade e qualidade de espaços cénicos 
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� Fauna e Flora diversificada e acessível aos amantes da natureza 
� O valor económico da floresta, associado à silvo pastorícia para as populações rurais 
� O valor do património cultural em todo o território, possibilitando a concepção de itinerários 

temáticos 
� A existência de um recurso mineral – granito – com procura crescente 

Pontos Fracos: 

� Algumas intervenções com impacto visual nas zonas periféricas da Serra da Aboboreira 
� Pouca sensibilidade para a problemática da defesa ambiental por parte de alguns extractos 

populacionais 
� Inexistência de eventos de natureza cultural que ultrapassem o âmbito concelhio 
� Impacto ambiental proporcionado pela exploração desenfreada de granito 
� Lacunas existentes a nível de sinalética e publicações específicas 
� Qualidade da água no curso inferior do Tâmega 

Oportunidades: 

� Valorização crescente deste tipo de recursos 
� Proximidade à área metropolitana do Porto e acessibilidades externas 

Riscos: 

� Ameaças crescentes ao património natural e cultural 
� Falta de sensibilidade face a problemas de natureza ambiental 
 
 

Formação, Emprego e Recursos Humanos 

Pontos Fortes: 

� Ligeiro crescimento populacional 

� População activa jovem 
� Mão-de-obra disponível em algumas faixas da população (jovens e mulheres) 
� Elevada mobilidade de mão-de-obra 
� Dinamismo de alguns ramos empresariais na criação de emprego (construção civil, 

metalomecânica, granitos) 

Pontos Fracos: 

� População em vias de envelhecimento 
� Taxa de analfabetismo elevada e baixo nível de habilitações da população residente 
� Baixo nível de qualificação da população activa, associada a baixos níveis de produtividade 
� Baixo nível de exigência dos empregadores que se traduz numa baixa apetência para a 

contratação de mão-de-obra qualificada 
� Baixas taxas de actividade e elevadas taxas de desemprego, em particular no sexo feminino 
� Oferta de formação profissional desarticulada e por vezes desajustada das necessidades da 

economia regional 

Oportunidades: 

� O desenvolvimento económico do meio envolvente incita o aparecimento de novas 
actividades e o desenvolvimento de algumas já existentes, aumentando as exigências de 
activos qualificados 

� Aproveitamento de mão-de-obra qualificada disponível para o desenvolvimento das 
actividades tradicionais, traduzindo-se em ganhos de produtividade e competitividade. 

� Aproveitamento do POEFDS para formação de mão-de-obra qualificada em sectores 
estratégicos (turismo e restauração) 

Riscos 

� A baixa qualificação da população activa, principalmente nos sectores tradicionais, diminui 
as vantagens competitivas das empresas face à globalização dos mercados 

� A tendência para o envelhecimento e dependência da população, aumentando a debilidade 
do mercado de trabalho face a activos qualificados vindos do exterior 

� Falta de activos qualificados para sectores inovadores 
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Produtos Agrícolas Tradicionais 

Pontos Fortes: 

� Regista uma das mais altas taxas de jovens na agricultura 
� Apresenta condições extremamente favoráveis para a vinha, produção extensiva de carne e 

produtos hortícolas 
� Possui vários produtos com potencial valorização a nível de mercado 

Pontos Fracos: 

� Predomínio do minifúndio 
� Fraca dimensão da oferta 
� Envelhecimento da população activa agrícola 
� Dificuldades de acesso ao mercado 
� Ausência de certificação 

Oportunidades: 

� Promoção de imagem de qualidade da região 
� Fomento dos produtos tradicionais de qualidade e sua certificação 
� Aumentar a quantidade de oferta de produtos de qualidade, destinados a nichos de mercado 
� Articulação entre a actividade agrícola, turismo, gastronomia e cultura popular 

Riscos: 

� Incapacidade de reter jovens na actividade agrícola 
� Aumento da concorrência externa 
� Dificuldade em preservar o património 
 

Vitivinicultura 

A importância da vinha e do vinho para a economia do território, justifica o tratamento específico que 
lhe damos. 

Pontos Fortes: 

� O território possui condições naturais para produção de vinho de qualidade 
� Existe um potencial de castas que dá identidade própria ao vinho aqui produzido 
� A existência de vinhos regionais de qualidade 
� Grande variedade e qualidade de verdes brancos produzidos na região 
� A fama do verde tinto de Amarante 
� A existência de uma casta específica (Avesso) na sub-região de Baião 
� O sucesso ao nível da produção de espumante natural de vinho verde (Avesso-Arinto) 

Pontos Fracos: 

� A existência, no mercado, de alguns vinhos verdes de baixa qualidade 
� Pequena oferta de vinhos verdes tintos com rótulo 
� A restauração nem sempre serve vinhos verdes de qualidade produzidos no território 
� Fraca notoriedade do vinho verde nacional e internacional 
� A inexistência de política promocional conjugada 
� Consumo de carácter local (tintos) e regional (brancos) 

Oportunidades: 

� Financiamento previsto no III QCA 
� O potencial das castas do Douro-Tâmega 
� A variedade e qualidade dos produtos oferecidos 
� Turismo enológico 
� A criação de rotas específicas (Rota do Avesso) 
� A baixa acidez de alguns brancos da região, e o seu teor alcoólico (12,5 volume) 

Riscos: 

� Campanha anti-social 
� Preços praticados pela restauração 
� Mudança de hábitos de consumo 
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Floresta 

Pontos Fortes: 

� As taxas de arborização dos concelhos do Douro-Tâmega 
�  A silvopastorícia, a tradição nesta actividade na região com tradição e grande potencial 
� A valorização da floresta em termos turísticos 

Pontos Fracos: 

�  A elevada taxa monocultural das essências florestais desta região, representadas nas 
áreas contínuas de pinheiro bravo 

� Nas áreas privadas a estrutura fundiária é de minifúndio, sendo a sua reduzida dimensão 
um entrave às acções de arborização e à gestão das mesmas de forma rentável 

� Áreas arborizadas abandonadas, sem intervenções culturais 
� Elevado número de incêndios e áreas ardidas que ocorrem todos os anos 
� A deficiente rede de infra-estruturas de apoio e combate aos incêndios florestais e à 

exploração florestal 

Oportunidades: 

� Associativismo florestal 
� As escolas técnico-profissionais com cursos da área florestal que existem na região 
� Os elevados benefícios da floresta para as populações locais, quer através da qualidade 

ambiental que proporciona, quer através do seu aproveitamento turístico 
� Os apoios para o investimento florestal decorrentes das medidas do III QCA 

Riscos: 

� Absentismo e desinteresse dos proprietários privados 
� Dificuldades no associativismo florestal, pois os meios financeiros e logísticos das 

associações são reduzidos 
� Problemas na gestão das áreas baldias submetidas ao regime florestal, desacordos entre 

Compartes e entre estes e o Estado 
Indústria 

Pontos Fortes: 

� Recursos naturais inexplorados como produtos tradicionais alimentares, potencialidades 
turísticas, paisagísticas e naturais, produtos minerais, fileiras florestais; 

� Dinamismo e efeito multiplicador do sector da construção civil; 
� Mão-de-obra disponível em algumas faixas da população (jovens e mulheres); 
� Flexibilidade da mão-de-obra; 
� Dinâmica importante de criação da própria empresa 
� Proximidade à área metropolitana do Porto e a existência de infra-estruturas de ligação a 

ela; 

Pontos Fracos: 

� Indústria fortemente dependente de mão-de-obra pouco qualificada 
� Fraca qualificação de mão-de-obra 
� Carências de vias estruturantes ao nível das acessibilidades internas; 
� Insuficiente desenvolvimento de sectores e actividades de elevado valor acrescentado; 

Oportunidades: 

� Aproveitamento da mão-de-obra disponível para o desenvolvimento de outras actividades 
industriais; 

� Política de construção de infra-estruturas públicas, importante para o sector da construção 
civil; 

� Existência de condições para o aumento da produtividade e competitividade das empresas 
portuguesas e para a sua maior integração no mercado global 

� Estímulos para implementação de projectos de inovação empresarial 

Riscos: 

� Estado de estagnação vivido, actualmente, e risco de marginalização económica 
� Desenvolvimento de alguns sectores como a construção civil passa por sub-empreitadas, o 

que nem sempre permite retirar mais-valias, nem tirar partido de uma aprendizagem 
empresarial 
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� Risco de êxodo dos Recursos Humanos qualificados, por ausência de oportunidades de 
emprego, ou por capacidade de atracção crescente das grandes metrópoles. 

 
Comércio e Serviços 

Pontos Fortes: 

� Algumas iniciativas inovadoras demonstrativas bem conseguidas ao nível do Leader II na 
restauração 

� Existência de serviços inovadores em meio rural ligados ao lazer e ocupação de tempos 
livre 

Pontos Fracos: 

� Comércio tradicional a necessitar urgentemente de requalificação 
� Pequena oferta a nível de serviços de restauração em zonas rurais 
� Pouca, ou nenhuma formação profissional 

Oportunidades: 

� Os recursos materiais disponibilizados pelo Programa Leader + e outros instrumentos de 
apoio ao investimento 

� A crescente procura de serviços inovadores em meio rural 
� A existência de espaços e equipamentos rurais com enquadramento cénico ímpar, a 

necessitarem de intervenções criativas. 

Riscos: 

� Intervenções arquitectónicas mal conseguidas 
� Excessiva carga burocrática 
� Descaracterização da tipicidade dos estabelecimentos 
 

Artesanato e outros Produtos de Qualidade 

O Mundo Rural caracteriza-se por um conjunto multi-facetado de actividades dificilmente 
enquadráveis nas classificações tradicionais das actividades económicas, com necessidade das 
potencialidades e estrangulamentos caracterizadas. 

Pontos Fortes: 

� Variedade da oferta ao nível de produtos de qualidade e artesanato 
� Genuinidade de alguns dos produtos oferecidos 
� Doçaria regional 
� Carácter “sui generis” de alguns produtos 
� Complementaridade da actividade em relação à agricultura 
� Nível etário de alguns produtores e artesãos 

Pontos Fracos: 

� Nível etário de alguns artesãos 
� Sazonalidade da oferta de alguns produtos 
� Quantidade da oferta 
� Dificuldades ao nível da comercialização, provocados por actividades não declaradas a nível 

fiscal 
� Inexistência de produtos certificados 

Oportunidades: 

� Certificação de alguns produtos 
� Criação de Centros de Promoção e Comercialização de Produtos de Qualidade 
� Leader e outros instrumentos de apoio ao investimento 

Riscos: 

� Desaparecimento de algumas actividades por falta de interessados 
� Dificuldades burocráticas que impossibilitem a legalização de algumas actividades 
� Nível de exigências burocráticas na esfera da certificação com filosofia mais vocacionada 

para a massificação da produção 
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2. SÍNTESE DAS POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO 

 
As potencialidades do território descritas na “ Caracterização da Zona de Intervenção “ e explícitas no 

“Diagnóstico Prospectivo”, podem sintetizadas no seguinte quadro:   

 

ENQUADRAMENTO REGIONAL 
E ACESSIBILIDADES 

EXTERNAS 

� Proximidade à área metropolitana do Porto; A4 e IP4 
� Linha do Douro 
� Navegabilidade do Douro 
� Existência de núcleos urbanos significativos nas proximidades da Z.I. 

(cidades de Penafiel, Amarante e Marco) 
 
 

AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS 

 

� Ambiente de qualidade 
� Recursos hídricos abundantes (Douro, Tâmega e Rios de Montanha) 
� Serras da Aboboreira, Marão e Montemuro 
� Elevada taxa de Florestação; granito 
� Recursos Paisagísticos muito significativos 
� Aumento de infra-estruturas públicas de lazer rentabilizando recursos 

naturais 
 
 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

� Património arqueológico dessiminado por todo o território, 
designadamente Área Arqueológica do Freixo e Campo Arqueológico 
da Aboboreira 

� Arquitectura Civil, Popular e Religiosa 
� Manifestações culturais de índole popular e ligação da cultura erudita 

à popular 
� Artes e Ofícios Tradicionais, traduzidas num artesanato diversificado, 

“sui generis” e que abarca todo o território, existência de uma 
estrutura de promoção e comercialização 

DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS 
� Ligeiro crescimento demográfico 

 
FORMAÇÃO, EMPREGO E 

RECURSOS HUMANOS 

� População Activa Jovem 
� Mão-de-obra disponível (jovens e mulheres) 
� Existência de estruturas de Formação ligadas à Agricultura, 

Vitivinicultura e Hotelaria 

PRODUTOS AGRÍCOLAS 
TRADICIONAIS E 
VITIVINICULTURA 

� Existência de vários produtos com possibilidades de valorização no 
mercado 

� Carne de bovino certificado (Arouquês e Maronês) 
� Cabrito e Mel certificados (embora com denominação difusa) 
� Existência de inúmeros produtores/engarrafadores, com vinhos de 

qualidade (verdes – brancos e tintos e vinhos regionais) 
� Condições favoráveis para a Hortofloricultura 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 
� Existência de alguns serviços inovadores em meio rural 
� A qualidade da gastronomia associada ao consumo de produtos 

agrícolas 
 

INDÚSTRIA 
� Dinamismo e efeito multiplicador da construção civil 
� Possibilidade de transformação de produtos tradicionais alimentares 
� Dinâmica importante na criação da própria empresa 

 
 
 

ARTESANATO E OUTROS 
PRODUTOS DE QUALIDADE 

 

� Variedade, qualidade e originalidade dos produtos artesanais 
nomeadamente: 
- Miniaturas de barcos rabelos, bengalas de Gestaçô, violinos de 

Felgueiras (Resende), latoaria de Boassas, barro negro de Gondar, 
miniaturas da arquitectura rural, chapéus de palha de Vila Boa de 
Quires, bonecas de folhelho,... 
� Doçaria Regional (Doce da Teixeira, Conventuais de Amarante, 

Cavacas de Resende, Fatias do Freixo,...) 
� Pão: Broa de Milho do Freixo (Milho + Centeio), Pão de Padronelo e 

Sêmea de Moure (Amarante) 
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TURISMO 
 

� Navegabilidade do Douro 
� Linhas do Douro e Tâmega (C.F.) 
� Acessibilidades externas (A4) 
� Rios, Montanhas e Vales a 50 km da área metropolitana do Porto 
� Áreas de Lazer e Praias Fluviais em zonas de beleza natural 
� Oferta turística a nível de TER significativa 
� Existência de dois aldeamentos turísticos 
� Valores patrimoniais, paisagísticos e culturais significativos 
� Trilhos de montanha seguros (Serras do Marão e Aboboreira) 
� Artesanato, Gastronomia e Produtos agro-alimentares de qualidade 
� Complementaridade da oferta turística entre Amarante e as zonas 

envolventes (Tâmega, Douro, Marão, Aboboreira e Montemuro) 
� Excelência de vinhos (verdes e regionais) de 

produtores/engarrafadores associada ao património local (Turismo 
Enológico) 

� Existência de Central de Reservas TER dinamizada pela Dolmen 
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PPAARRTTEE  CC  
 

  
ÂÂMMBBIITTOO  EE  FFIINNAALLIIDDAADDEESS  --  AAMMPPLLIITTUUDDEE  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
  

  
• As intenções de investimento distribuem-se pelas seguintes áreas temáticas: 
 

CAPITAL SIMBÓLICO 29.635.159,52 € 

RECURSOS NATURAIS 78.000,00 € 

RECURSOS AMBIENTAIS 645.138,91 € 

RENOVAÇÃO DA BASE ECONÓMICA 23.626.962,17 € 

EMPREENDEDORISMO JOVEM 3.106.922,08 € 

QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL 1.266.000,00 € 

CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - DESPORTO, CULTURA E 
LAZER 7.002.600,00 € 

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.553.112,00 € 

ÁREAS TEMÁTICAS COMPLEMENTARES 26.581.917,40 € 

GESTÃO E COORDENAÇÃO DA PARCERIA 223.109,23 € 

Total 94.718.921,30 € 

  
Correspondendo a 34.875.639,37 € de Investimento Público e 59.843.281,93 € de investimento privado, 

encontrando-se associado à criação de 226 postos de trabalho. 

 
• Grau de Abrangência Territorial 

A candidatura abrange mais de 50% dos Municípios da NUT Tâmega: Amarante, Baião, Cinfães, Celorico de 

Basto, Marco de Canaveses, Penafiel (apenas as freguesias ribeirinhas ao Tâmega) e Resende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

* No concelho de Penafiel as freguesias incluídas são: Abragão, Boelhe, Castelões, Eja, Luzim, Perozelo, Portela, 

Rio de Moinhos, Recezinhos (São Mamede), Recezinhos (São Martinho) e Vila Cova. 

 

População Residente 205.582 

Área Total (Km2) 1282,7 

Densidade Populacional 160,3 
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PPAARRTTEE  DD  

Modelo de Gestão e de Liderança 
 
Forma Jurídica 

O presente consórcio assume a forma de Consórcio Externo, tendo como objectivos a prossecução de 

Programa de Acção a integrar candidatura para Reconhecimento Formal como Estratégia de Eficiência 

Colectiva no âmbito do PROVERE – Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos, 

designada como Paisagens Milenares no Douro Verde. 

Nesta fase não se verificam quaisquer alterações, quer em termos de conteúdo quer em termos de 

entidades signatárias contudo a Dolmen enquanto entidade Líder do Consórcio assume o compromisso de 

encetar as diligências necessárias para proceder aos ajustamentos necessários a este documento, de 

acordo com orientações que vierem a ser emanadas por parte da comissão de avaliação da presente 

candidatura. 

 

Recursos financeiros 

Os recursos financeiros necessários para a gestão e coordenação da parceria são os seguintes:  

PLANO FINANCEIRO ANUAL - "PROVERE" 

RUBRICAS       2009 2010 2011 2012 Total Rubricas 

Despesas com o pessoal    40.359,14 41.569,91 42.817,01 44.101,52 168.847,59 

Deslocações     1.440,00 1.483,20 1.527,70 1.573,53 6.024,42 

Comunicações     750,00 772,50 795,68 819,55 3.137,72 

Material Fungível     1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 5.020,35 

Aluguer de instalações    1.080,00 1.112,40 1.145,77 1.180,15 4.518,32 

Produção de Material de Divulgação e Apoio 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 4.183,63 

Conselho de Orientação e Fiscalização/Avaliação 7.500,00 7.725,00 7.956,75 8.195,45 31.377,20 

TOTAL FUNCIONAMENTO     53.329,14 54.929,01 56.576,89 58.274,19 223.109,23 
 

Nas despesas com pessoal considerou-se a imputação do vencimento do coordenador e de uma Técnica, 

contando sempre com a colaboração e suporte da restante equipa.  

(Ver em anexo currículos da Equipa técnica). 

 

Identificação, funcionamento e organização da entidade líder da parceria 

A entidade líder da parceria, assumida como chefe de consórcio, é a Dolmen, de acordo com artigo 4.º do 

Consórcio. 

 

Estratégia de promoção da EEC 

A estratégia de promoção da EEC assentará fundamentalmente em 2 vectores: 

- Plano Anual de Animação da Parceria Local 

- Actividades do Conselho de Orientação e Fiscalização 

 

O Plano Anual de Animação elaborado no âmbito do PRODER, prevê designadamente: 

- Realização de Encontro Anual “ Identidades no Douro – Verde” 

- Realização de Congresso Regional 
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- 2 Páginas mensais no Repórter do Marão (publicação regional com área de publicação na NUT Tâmega) 

sobre actividades ligadas à promoção do potencial endógeno 

- Visitas de acompanhamento (dos parceiros) iniciativas de desenvolvimento local, no âmbito do projecto 

“Serões na Aldeia” 

- Avaliação anual das iniciativas desenvolvidas. 

 

Das Actividades do conselho de Orientação e Fiscalização, constam reuniões trimestrais (4/Ano), onde se 

procederá à análise da implementação do Programa de Acção e sua avaliação contínua, divulgando-se na 

comunicação social, relatórios de progresso trimestrais e um anual. 

 
Modalidades de acompanhamento e avaliação da EEC, com calendário e indicadores de resultados e 
de impacto 

Consideram-se 3 níveis de acompanhamento e avaliação: 

1.º Nível – a efectuar directamente pela Estrutura Técnica de Apoio 

2.º Nível – A proceder pelo Conselho de Orientação e Fiscalização 

3.º Nível – A efectuar pela parceria local (Dolmen) incluindo Direcção e Conselho Fiscal da Dolmen 

Calendarização 

Acompanhamento de 1.º Nível: 

Por cada projecto serão efectuados 3 visitas – uma no início do investimento, outra no decurso de pedido de 
pagamento e a terceira aquando a conclusão do projecto. 

Acompanhamento de 2.º NÍVEL  

4 Visitas anuais, a decorrer de forma aleatória ao nível de selecção de projectos. 

Acompanhamento de 3.º Nível 

5 Visitas de acompanhamento anuais a projectos a seleccionarem aleatoriamente. 

INDICADORES: 

- N.º de visitas a efectuar/ano: 120 (média) 

- N.º de visitas efectuada ao fim de 4 anos: 462 

- N.º de Km percorridos 

- N.º de projectos a auditar/ano: Responsabilidade das respectivas autoridades de gestão 

- N.º Indicadores de resultados e impacto: 

- Investimento total executado 

- N.º postos de trabalho criados 

- N.º projectos concluídos 

- N.º de empresas criadas 

- N.º de camas criadas 

- N.º Reservas efectuadas 

- Volume de negócios gerado 


