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Living Place – Animação Turística

2012
- Percursos Pedestres
- Aulas de grupo
- Feiras para Promoção
- Escola Primária de 400m2 (Desporto, Oficinas)

2012
- Percursos Pedestres
- Aulas de grupo
- Feiras para Promoção
- Escola Primária de 400m2 (Desporto, Oficinas)

2013/2014 
- Concurso ação educativa do projeto 
   Life + pela CMM

2013/2014 
- Concurso ação educativa do projeto 
   Life + pela CMM

APRESENTAÇÃO
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2014
- Teambuilding
- Turismo Científico
- Certificação ICNF

2014
- Teambuilding
- Turismo Científico
- Certificação ICNF

2015
- Villa Maria – Bio Living (5 ha)
- Animação LUSO 3050

2015
- Villa Maria – Bio Living (5 ha)
- Animação LUSO 3050
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Áreas 
de 

Intervenção

TurismoTurismo

AmbienteAmbiente

DesportoDesporto
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Villa Maria – Bio LivingVilla Maria – Bio Living
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A Dinâmica dos territórios 
e a Animação Turística

A Dinâmica dos territórios 
e a Animação Turística

InovaçãoInovaçãoParceriasParcerias EquipaEquipa
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A Dinâmica dos territórios 
e a Animação Turística

A Dinâmica dos territórios 
e a Animação Turística

Capacidade de 
Carga

Capacidade de 
Carga

Produtos 
Endógenos
Produtos 

Endógenos

Criar e Vender 
Emoções

Atractividade

Criar e Vender 
Emoções

Atractividade
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Zonas Rurais
(Exemplo)

Zonas Rurais
(Exemplo)

Captar Formas de CompetitividadeCaptar Formas de Competitividade

O que se pretende?O que se pretende?

Utilizando estratégias integradas de 
resolução dos problemas locais

Utilizando estratégias integradas de 
resolução dos problemas locais

Como?Como?

A melhoria da qualidade 
de vida do território

A melhoria da qualidade 
de vida do território

Visando o quê?Visando o quê?

Como alcançar?Como alcançar?

Envolvimento  dos parceiros locaisEnvolvimento  dos parceiros locais Porquê?Porquê?

Conhecem as especificidades do territórioConhecem as especificidades do território
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Turismo
(Linhas Orientadoras)

Turismo
(Linhas Orientadoras)

1) O Turismo pode contribuir para a manutenção da
       identidade cultural e para a sobrevivência de tradições 

ancestrais, em risco de desaparecimento.

1) O Turismo pode contribuir para a manutenção da
       identidade cultural e para a sobrevivência de tradições 

ancestrais, em risco de desaparecimento.

2) Benefícios associados à
    dinamização comercial.

2) Benefícios associados à
    dinamização comercial.
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Turismo
(Linhas Orientadoras)

Turismo
(Linhas Orientadoras)

3)  Benefícios associados à instalação de atividades de
      animação e prestação de serviços.

3)  Benefícios associados à instalação de atividades de
      animação e prestação de serviços.

4) Poderá ter reflexos na atratividade 
de equipamentos, de infra-estruturas e 
de outros recursos do exterior (novos 
moradores, investimentos,…).

4) Poderá ter reflexos na atratividade 
de equipamentos, de infra-estruturas e 
de outros recursos do exterior (novos 
moradores, investimentos,…).
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Turismo
(Linhas Orientadoras)

Turismo
(Linhas Orientadoras)

5) Poderá atenuar os problemas da atividade agrícola e 
    funcionar como uma fonte complementar para a 
    economia local.

5) Poderá atenuar os problemas da atividade agrícola e 
    funcionar como uma fonte complementar para a 
    economia local.

6) O turismo não se pode converter
    no principal alicerce para o 
    desenvolvimento dos espaços 
    rurais, como por vezes se procura
    veicular, mas deve ser entendido
    como uma janela de oportunidades.

6) O turismo não se pode converter
    no principal alicerce para o 
    desenvolvimento dos espaços 
    rurais, como por vezes se procura
    veicular, mas deve ser entendido
    como uma janela de oportunidades.
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A Vida Começa Aqui…A Vida Começa Aqui…
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