
Aldeias de Montanha 





▲ As Aldeias de Montanha estão localizadas na região Centro de 
Portugal, na zona de influência da Turismo Centro de Portugal;

▲A ADIRAM- Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de 
Aldeias de Montanha  atua numa mancha territorial que abrange 
territórios dos concelhos de Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, 
Manteigas e Covilhã, Oliveira do Hospital, Fornos de Algodres, Fundão e 
Oliveira do Hospital.

Enquadramento do Projeto 



Estabelecimento da área de Intervenção da Rede de Aldeias de Montanha





As amenidades endógenas únicas que caracterizam as serras da Estrela e 
Gardunha, com foco nas aldeias - as designadas “Aldeias de Montanha”, 
colocam o território numa posição privilegiada para se afirmar como uma 
referência nacional em matéria de ambiente e sustentabilidade, associando 
natureza, património, cultura, bem-estar e qualidade de vida. 



A ADIRAM quer tirar partido destas características endógenas dinamizando e 
diversificando a sua base económica. Queremos posicionar as áreas de baixa 
densidade, e em particular as Aldeias de Montanha, num patamar mais 
competitivo onde o conceito de “ruralidade”, associado a estes territórios, não 
signifique abandono, declínio e periferia. Mas sim qualidade de vida assente 
num modelo de economia verde. 

Queremos contribuir para um fenómeno emergente em algumas partes da 
Europa denominado de “êxodo urbano” ou “rural revival” (ESPON, 2006). 



Desafio 

Como estruturar um projeto e comunicar um mundo em 
que nem tudo é perfeito e muito falta à experiência de 
turismo, mais comum, e sobretudo sem defraudar 
expetativas de quem o visita?



Os potenciais visitantes que se sentem atraídos pelas Aldeias de 
Montanha, são os que sentem afinidade por valores como a ligação à
terra, aos modos de viver e fazer simples e tradicionais e ao contacto puro 
com a natureza. São visitantes alinhados com o novo conceito de 
economia verde.

A vantagem deste tipo de público é que se liga emocionalmente 
e facilmente se torna embaixador da marca fazendo funcionar 
muito bem o word-of-mouth.



As Aldeias de Montanha são um destino que se afirma pelas 
seguintes características:

▲Proposta assente em três vectores:

NATUREZA + PESSOAS (TRADIÇÃO, CULTURA) + GASTRONOMIA

▲Experiência turística pontual (os visitantes vêm seduzidos por uma caminhada ou um 
evento do plano de animação da Rede de Aldeias de Montanha);

▲Experiência exploratória (o turista acaba por ir descobrindo o território); e

▲Público-alvo segmentado por nichos de interesses específicos (investigação; observação 
de natureza, fotografia, aventura e desporto como sejam os percursos pedestres/BTT…).



O  desafio é….

▲Posicionar as Aldeias de Montanha como um território de AUTENTICIDADE E 
GENUINIDADE mas também de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ;

▲Comunicar as Aldeias de Montanha como um território a explorar e os seus três eixos 

principais: natureza, pessoas e gastronomia;

▲Captar a essência Aldeias de Montanha – através de um público que se liga ao destino por 
afinidade e pelo apelo emocional dos valores que lhe são intrínsecos.



Ao captarmos a essência do destino temos sempre presentes
duas palavras chave:

AUTENTICIDADE
+
GENUÍNIDADE



O conceito de comunicação parte da ideia de

“EMERGIR” NUM MUNDO À PARTE,

Um mundo que, raramente se encontra, precioso e mais puro e que está cá
cima…na montanha!



A ALTITUDE foi o fator unificador da ideia 
criativa.

A IDEIA DE SUBIDA até um mundo único e 
especial.



A MONTANHA foi a inspiração para tudo!

No cimo da montanha não encontramos 
nada do que é usual encontrar nas grandes 
cidades. E que, na realidade, não faz falta 
numas férias de evasão nem a quem 
procura modos de vida mais simples em 
oposição aos estilos de vida mais urbanos.



No cimo da montanha encontramos 
uma natureza intocada, pessoas mais 
hospitaleiras e genuínas, as tradições mais 
autênticas, gastronomia tradicional 
portuguesa no seu melhor, modos de viver 
ancestrais e que estão alinhados com os 
valores ambientais e de respeito para com 
as gerações vindouras.



Revertemos os “pontos fracos” e decidimos 
dar-lhes força!



Mas como é que revertemos os 
“pontos fracos” em “pontos 
fortes”?



A PENSAR ALTO



Não há Centros Comerciais

Mas há a mercearia, com a balança antiga, 
da Dona Isabel em Valezim, que nos mostra 
simpaticamente os tecidos que se usavam 
para forrar colchões.



Não há Padarias da Moda

Mas há a padaria Loripão, em Loriga, que 
nos dá a provar dois produtos únicos no 
país, a broa e o bolo negro de loriga.



Não há Guias Turísticos

Mas temos pessoas como o senhor Emídio e 
a D. Maria que nos contam histórias da 
aldeia são os seus guardiões !
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Materialização
O que está a mudar nas Aldeias de Montanha?



Eixos do Projeto
Festas de Montanha 

Sabores de Montanha 

Caminhos de Montanha

Turismo Solidário

Aldeias Inovadoras



Festas de Montanha 

Um Plano de Animação assente nos valores do 
território e na sustentabilidade: natureza, 
autenticidade e cultura . 

São estes os valores que nos diferenciam!
ISTO É SUSTENTABILIDADE NO TURISMO

ISTO É VALORIZAR A IDENTIDADE LOCAL E 
OS MODOS DE VIDA MAIS SIMPLES

SLOW LIFE





ÉÉ VALORIZAR A    

VALORIZAR A    

IDENTIDADE 

IDENTIDADE 

LOCAL .

LOCAL .



Longe da agitação dos eventos das grandes cidades as “Festas de 

Montanha ”, assumem-se como uma proposta para a fruição da 

identidade das aldeias, por via do seu património natural e cultural. 

São festas com identidade plenamente definida em que o 

envolvimento comunitário é assumido com orgulho e naturalidade.







Conceitos criativos e disruptivos 





Uma festa alicerçada no conceito criativo 
das paisagens sonoras, em que por via 
da artes, e numa lógica de co criação 
com as comunidades e coletividades 
locais, se trabalhou na sensibilização e 
valorização das práticas agrícolas 
sustentáveis e na manutenção dos 
ecossistemas ribeirinhos do rio Alvoco.

UMA EXPERIÊNCIA TURÍSTICA DISRUPTIVA 
E UMA AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO CRIATIVIDADE E INOVADORA













Festas de Montanha

Experiências autenticas e genuínas



Festas de Montanha

Autenticidade e Criatividade 



































Wool Festival where we celebrate the heritage of  wool and relationship with the mountain identity





Wool Festival where we celebrate the heritage of  wool and relationship with the mountain identity



Wool Festival where we celebrate the heritage of  wool and relationship with the mountain identity





































Festas de Montanha

Aldeia Natal co-criação e sustentabilidade











Festas de Montanha

Qual é o Valor acrescentado deste Plano de Animação? 

▲ O SENTIDO DE PERTENÇA DOS HABITANTES, TAMBÉM POR VIA  
DA VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DAS ALDEIAS 

▲ A CO-CRIAÇÃO ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
(FÁBRICAS DA IGREJA, IPSS…), AS PARCERIAS COM REDES 
INFORMAIS CULTURAIS (NÚCLEOS DE CINEMA, URBANSKETCHERS, 
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DE ÂMBITO NACIONAL E LOCAL)  

▲ A CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO ALICERÇADAS, SEMPRE, NA 
IDENTIDADE DO TERRITÓRIO. A SERRA DA ESTRELA. 



Caminhos de Montanha

Percursos Pedestres e Cicláveis



Caminhos de Montanha

Afirmar a Montanha como local de excelência para a prática de desporto em 
comunhão com a natureza.

Trend Nacional e Internacional que deve ser aproveitada, principalmente nas 
épocas baixas do Turismo na serra da Estrela (março a junho e de setembro a 
novembro).

A altitude é um fator de diferenciação, indutor de paisagens e climas de 
montanha únicos no contexto nacional, de uma biodiversidade 
extraordinariamente rica e de uma história e cultura profundamente arreigadas 
ao território.

















Sabores  de Montanha
Clube de produtores dos Sabores de Montanha

Neste eixo começámos a trabalhar com os empresários e confrarias numa lógica de 
inovação e diferenciação, quer na produção quer na capacitação para a incorporação 
de design e criatividade na comunicação dos produtos endógenos do território, 
sobretudo os que têm capacidade instalada mas que eram desconhecidos do grande 
consumidor final. Por exemplo a broa de milho e o bolo negro de Loriga.









TURISMO SOLIDÁRIO 
TARGET - TURISTAS, OPERADORES TURISTICOS ESPECIALIZADOS E SETOR

CORPORATIVO E EMPRESARIAL

▲Assumir as aldeias de montanha como "destino de turismo solidário", 
uma aposta inédita a nível nacional. A iniciativa oferece aos turistas "o 
melhor de dois mundos", ou seja, “Dar de nós aos outros“ e “um turismo 
de qualidade, com paisagens deslumbrantes, natureza autêntica e 
pessoas genuínas", 

▲Os turistas terão a possibilidade de "fazer a diferença”, participando 
ativamente no desenvolvimento dos territórios de baixa densidade”;



Áreas de atuação: 
Ambiental (ex. reflorestação e a adoção de caminhos de 
montanha); 
Social (ex. atividades com idosos, acompanhamento 
dos pastores no período de transumância); 
Cultural (ex. recuperação de património ou
participação nas Festas de Montanha). 



TURISMO SOLIDÁRIO 

Proposta de valor 

Diferenciar as aldeias de montanha no contexto dos destinos de 
turismo (solidário) reforçando os fatores distintivos face ao 
restante mercado: 

▲ Hospitalidade oferecida; 

▲Património natural; 

▲ Experiência de viver em aldeia “GENUÍNA”; e

▲ Real possibilidade de ajudar. 



TURISMO SOLIDÁRIO 

Proposta de valor 

Diferenciar as aldeias de montanha no contexto dos destinos de 
turismo (solidário) reforçando os fatores distintivos face ao 
restante mercado: 

▲ Hospitalidade oferecida; 

▲Património natural; 

▲ Experiência de viver em aldeia “GENUÍNA”; e

▲ Real possibilidade de ajudar. 



SABUGUEIRO 1.ª ALDEIA INTELIGENTE DE MONTANHA

A Fundação Vodafone Portugal em parceria com a ADIRAM e o 
Município de Seia, em consonância com a estratégia de 
desenvolvimento da Rede de Aldeias de Montanha, e com 
parcerias locais transformaram uma das mais emblemáticas 
aldeias da serra da Estrela, o Sabugueiro, na primeira Aldeia 
Inteligente de Montanha. 

ALDEIAS INOVADORAS







Rede de Coworking nas Aldeias de Montanha- espaços, “dentro da comunidade”
que acolhem residências de trabalho temporárias multi-temáticas (artísticas e 
outras) que permitem a “importação” de  free lancers/ artistas/empresas com 
quem é possível estabelecer a partilha de saberes por via da imersão na aldeia.

O FUTURO



O Local onde trabalhamos
ainda tem importância?

PODEMOS CONECTAR-NOS EM QUALQUER PARTE DO  MUNDO. 



REDE DE COWOKING  NAS ALDEIAS DE MONTANHA 

S P A C E S  F O R  P E O P L E 
TO WO R K . T O L I V E . TO E N J O Y.

Creative Spaces for
Creative People



MOUNTAIN VILLAGES
S P A C E S  F O R  P E O P L E .
TO WO R K . T O L I V E . TO E N J O Y.

Coworking nas Aldeias 

Coworking de Montanha

Creative Spaces for 
Creative People



REDE DE COWORKING

Espaços INUSITADOS que proporcionam experiências inovadoras, criativas e 
inspiradoras, Tirando partido das infraestruras tecnológicas, nomeadamente 
a fibra ótica, instalada nas Aldeias de Montanha das Serras da Estrela e 
Gardunha.

Permitindo o afastamento dos grandes centros urbanos mantendo-se 
também conectado com a Natureza e o Resto do Mundo

O conceito….
Tecnologia de ponta
Espaços com identidade
Eco - design e economia circular
Estabelecer parcerias com sartups de venda de espaços de trabalho e outros 
coworks urbanos



REDE DE COWORKING

Fator crítico de sucesso

Criação de sinergias e parcerias com sartups de venda de espaços de trabalho e 
outros coworks urbanos



Clube de produtores “Aldeias de Montanha” - Apoiar micro negócios na setor agroalimentar, 
sobretudo no desenvolvimento de label, packaging  e branding. 

Aldeia Escola- pretende disseminar o conhecimento e tradições construindo programas 
educativos com base nas infraestruturas existentes nas aldeias (hortas, levadas de água, 
moinhos, fornos comunitários, cortes pastoris, rebanhos, queijarias, teares, entre outros) e os 
saberes e experiências dos seus habitantes.

Rebuilt with Art – Além das visitas organizadas e acompanhadas para agentes imobiliários de 
mercados emissores potenciais (life migration), para estabelecimento de parcerias na atração 
de novos residentes, pretende-se estruturar um produto imobiliário (lifestyle) que resulta de 
uma bolsa de imóveis para venda, associando os arquitetos disponíveis no mercado, 
profissionais ligados à reconstrução (pedra;madeira;ferro) e design, sobretudo no segmento 
home fashion (burel; vime...). 





















No entanto tudo isto, exige inovação, não só através de inovações ligadas ao 
design, imagem e comunicação, como também ao nível da inovação organizacional 
e neste contexto é de realçar que a ADIRAM integra o PROVERE das Áreas 
Protegidas e Classificadas da Região Centro, Inature, coordenado pelo Dr. Miguel 
Vasco. 

Este PROVERE, abrange um território que vai desde o Parque Natural de Aire e 
Candeeiros até ao Côa, que tem como executor a DESTINATURE –Agência para o 
Desenvolvimento do Turismo de Natureza.



A Estratégia em curso na Rede de Aldeias de Montanha não é de atração de 
massas! As pessoas que se sentem atraídas pelos valores que são intrínsecos a 
este território de montanha, querem sentir a identidade e cultura local, os costumes,  
saberes e tradições. Neste contexto, esta estratégia está a ser implementada de 
forma cuidadosa e sustentável, tendo em conta o carácter sensível e único que se 
pretende preservar e enaltecer.





ADIRAM

Célia Gonçalves

Águeda, 19 de julho de 2019

ADIRAM- Associação de Desenvolvimento 
Integrado da Rede de Aldeias de Montanha

centrodinamizador@aldeiasdemontanha.pt




