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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O presente documento constitui o primeiro momento da construção do plano estratégico para a criação 

de uma marca regional de produtos endógenos no Baixo Tâmega - diagnóstico estratégico -, o qual 

será uma componente basilar na definição de uma marca regional, capaz de potenciar o 

desenvolvimento integrado da região e respetivos produtos endógenos.  

Neste sentido, o diagnóstico estratégico tem o intuito de contribuir para uma melhor compreensão dos 

ativos endógenos da região, designadamente ao nível do ambiente e elementos de paisagem, do 

património cultural, do artesanato e dos produtos agroalimentares da região, a qual é fundamental para 

a existência de uma marca que comunique a essência do território – os seus atributos mais distintos e 

diferenciadores-, a fim de promover e valorizar a região, aumentando o valor acrescentado dos seus 

produtos e serviços. 

A elaboração do diagnóstico estratégico subdivide-se em quatro grandes momentos. No primeiro, 

procede-se à descrição do processo de auscultação dos agentes do território e demais players 

participantes, o qual é fundamental para uma compreensão mais assertiva da realidade e oportunidades 

do território.  

Um segundo momento corresponde a uma breve caracterização deste território sob o ponto de vista 

geográfico, demográfico e económico. Seguidamente, caracteriza-se o ambiente e elementos de 

paisagem, bem como o património cultural, o artesanato e os principais produtos agroalimentares da 

região. 

O diagnóstico estratégico procura, ainda, compreender bons exemplos de marcas regionais a nível 

nacional e internacional, apresentando, por isso, o terceiro momento enquadra o estudo de casos e 

benchmarking. Além disso, é também apresentado o enquadramento do presente plano estratégico nos 

principais planos e estratégias territoriais e setoriais – regionais e nacionais-, fundamental para entender 

a importância deste trabalho na prossecução dos objetivos estratégicos de âmbito regional e nacional.  

Conclui-se o diagnóstico com o quarto momento que compreende a análise SWOT dos produtos 

endógenos da região, realçando, a nível interno, as forças e fraquezas e a nível de contexto externo as 

suas ameaças e oportunidades.  
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PARTE I: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO TÂMEGA  

 

Este capítulo visa realizar uma breve caracterização do território, designadamente a sua demografia, 

geografia, as pessoas e a economia.   

 

 

1.1. O território 

 

O Baixo Tâmega corresponde ao território que compreende os Municípios de Amarante, Baião, Celorico 

de Basto e Marco de Canaveses, os quais estão inseridos na NUT III Tâmega e Sousa, e abrange uma 

área de aproximadamente 859 Km2, a qual corresponde a 47% da área total da respetiva NUT III.  

A região enquadra-se geograficamente na transição entre o litoral – de matriz industrial – e o interior – 

ainda com uma forte componente rural – que confere uma heterogeneidade própria a este território.  

 

 

 

 

1.2. As pessoas  

 

O Baixo Tâmega incorpora cerca de 34% da população da NUT III Tâmega e Sousa, sendo Amarante e 

Marco de Canaveses os municípios mais populosos desta região. 

A região apresenta uma dinâmica demográfica que se caracteriza por um declínio da população 

residente ao longo dos anos, a qual é mais acentuada nas gerações mais jovens, designadamente no 

grupo etário dos 0-14 anos. Por sua vez, o Baixo Tâmega apresenta um acréscimo de população 

residente no grupo etário mais avançado, com 65 e mais anos, destacando-se o acentuado aumento 

nos Municípios de Marco de Canaveses (33,27%) e Amarante (27,24%).  
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O declínio da população residente repercute-se na diminuição da densidade populacional, com 

destaque para os Municípios de Baião, Amarante e Celorico de Basto.  

 

 

A região apresenta, ainda, um aumento significativo do índice de envelhecimento, sendo Marco de 

Canaveses o Município que apresenta o aumento mais significativo do índice de envelhecimento, cujo 

aumento foi de aproximadamente 41,4% no período em análise, significando um aumento superior ao 

registado nos demais territórios da região 

Relativamente ao saldo natural, a tendência tem sido de o número de óbitos ser superior ao número de 

nados-vivos, sendo esta uma tendência transversal a todos os municípios do Baixo Tâmega. De igual 

modo, o saldo migratório apresenta uma tendência negativa, ou seja, com a saída de cidadãos a ser 

claramente superior ao número de entradas.   

 

 

1.3. A economia e o emprego 

 

Uma breve caracterização dos aspetos económico-sociais do Baixo Tâmega pode ser evidenciada pelo 

Valor Acrescentado Buto (VAB), Volume de Negócios, bem como o Emprego registado na região.  

O Baixo Tâmega regista um aumento do VAB total entre os anos de 2010 e 2015 (último ano para o qual 

existem dados), verificando-se a mesma tendência no setor primário. No entanto, o mesmo não se pode 

dizer das demais atividades económicas de especial importância na ótica da realização deste plano 

estratégico – as indústrias transformadoras, designadamente as indústrias alimentares e as indústrias 

das bebidas, bem como o alojamento e restauração-, os quais registam uma diminuição de valor neste 

período temporal.  

Para o mesmo período temporal, o Volume de Negócios total apresenta uma ligeira diminuição no Baixo 

Tâmega, embora que ligeira, verificando-se uma diminuição também nas indústrias de bebidas, bem 
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como no alojamento e restauração. Por outro lado, o setor primário e as indústrias alimentares 

demonstram um crescimento do Volume de Negócios entre 2010 e 2015.  

 

 

 

Relativamente à distribuição do emprego, importa referir que o setor terciário é o maior empregador 

no Baixo Tâmega, com exceção do Município de Marco de Canaveses, em que a maioria da população 

está empregada no sector secundário. Contudo, e quando comparado com a realidade nacional, e 

mesmo com a região Norte, a diferença entre a população empregada nos setores secundário e terciário 

é menor nos Municípios do Baixo Tâmega.  

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS ENDÓGENOS DO BAIXO 

TÂMEGA 

   

2.1. Ambiente e Elementos de Paisagem 

 

O território do Baixo Tâmega apresenta características com duas realidades distintas. Por um lado, o 

Município de Celorico de Basto, integrado nas Terras de Basto, no distrito de Braga, faz 

a transição entre o litoral minhoto e Trás-os-Montes. Por outro lado, os Municípios de Amarante, Baião 

e Marco de Canaveses (distrito do Porto), localizam-se na transição entre o noroeste atlântico e nordeste 

transmontano.  

 

A paisagem do Baixo Tâmega é bastante marcada pelas suas serras e vales, recursos hídricos, 

biodiversidade, elementos geológicos e por elementos característicos da atividade agro-silvo-pastoril, 

os quais configuram uma beleza distinta, a qual contribui para a afirmação do Baixo Tâmega enquanto 

região com elevado potencial natural e ecológico.    

Os elementos de paisagem conferem à região elevado potencial para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas com o turismo e desporto de natureza.  
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2.1.1. Serras e Vales  

 

Esta região tem como principais complexos montanhosos a serra do Marão e da Aboboreira, os quais 

constituem elementos-chave na origem e paisagem deste território, estando também muito associadas 

à identidade da região. Existem, no entanto, outras serras com fortes valores identitários em cada um 

dos Municípios, per si, algumas das quais serão, também, referenciadas ao longo deste capítulo.  

 

As serras da região são acompanhadas de inúmeros vales, os quais asseguram uma continuidade 

ecológica em resultado das características naturais que apresentam, com especial destaque para as 

galerias ripícolas e os ecossistemas ribeirinhos, os quais contribuem decisivamente para a riqueza 

paisagística e de biodiversidade na região.  

 

 

2.1.1.1. Serra do Marão   

  

A Serra do Marão abrange os Municípios de Amarante e Baião e corresponde à sexta maior elevação de 

Portugal Continental. Esta elevação caracteriza-se por uma mancha vegetal constituída maioritariamente 

por pinheiros.  

Fonte: Correio da Manhã, 2017                                                Fonte: AMBT 

 

Os vales e recursos hídricos da serra do Marão constituem um importante ativo natural e ecológico da 

região, estimulando o desenvolvimento de espaços e atividades turísticas e lúdicas.  

 

“Do meu Marão nativo abrange‑se Portugal; 

e, de Portugal, abrange‑se o mundo" 
Miguel Torga 

 

Importa salientar que a Serra do Marão, juntamente com o complexo montanhoso do Marão, constitui 

o SIC1 Alvão / Marão (PTCON0003) enquadrada na Rede Natura 2000, a qual constitui “uma rede 

ecológica no contexto europeu que possui como objetivo a promoção da biodiversidade e assegurar a 

                                                           
1 Sítios de Importância Comunitária  



 

13 
 

conservação das espécies de flora e de fauna e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo 

para parar a perda de biodiversidade” (ICNF, 2017). 

 

A serra do Marão apresenta uma enorme biodiversidade, em fauna e flora, tendo sido identificados na 

Serra do Marão 15 habitats naturais e seminaturais, 13 espécies de flora e 47 espécies de fauna. 

 

 

2.1.1.2. Serra da Aboboreira  

 

A serra da Aboboreira surge na continuidade do Alvão / Marão e apresenta características 

essencialmente graníticas. Esta elevação é também caracterizada pelos seus longos planaltos e possui 

uma elevada biodiversidade, estando presente ao longo dos Municípios de Amarante, Baião e Marco de 

Canaveses.  

 

  

Fonte: http://anabelapmatias.blogspot.pt/2014/03/serra-da-aboboreira-magia.html 

 

A serra da Aboboreira é constituída por vegetação rasteira tal como o tojo, urze ou giesta., sendo 

também característicos os seus bosques de carvalho, os quais surgem muitas vezes associados a 

sobreiros e castanheiros.  

Além disso, importa referir que esta serra apresenta importantes vestígios pré-históricos, 

designadamente antas e mamoas, os quais, são elementos histórico-culturais que atribuem a este 

complexo montanhoso uma paisagem absolutamente singular.  
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2.1.1.3. Serra da Meia Via 

 

A Serra da Meia Via insere-se entre os vales dos rios Tâmega e Olo, no limite nordeste do Município de 

Amarante, e apresenta importantes valores naturais, com importantes pontos de interesse, os quais são 

resultado da defesa e valorização do seu património natural.   

Fonte: https://informaticahb.blogspot.pt/2017/07/amarante-rebordelo-escola-primaria.html 

 

 

2.1.1.4. Serra das Montedeiras 

 

A serra das Montedeiras localiza-se no Município de Marco de Canaveses e apresenta características 

que convidam à prática de caminhadas, bem como outras atividades lúdicas em contexto de natureza.  

Fonte: http://www.baixotamega.pt/pages/528/?geo_article_id=2160     

Fonte: http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-fazer/serra-de-montedeiras/                   

 

 

 

 

2.1.1.5. Serra do Viso                
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A serra do Viso corresponde ao ponto mais alto do Município de Celorico de Basto, sendo um local 

bastante visitado, sobretudo ao fim-de-semana, em resultado da exuberante vista panorâmica 

proporcionada pelo este local, possibilitando, ainda, aos visitantes disfrutarem do parque de lazer da 

serra do Viso.  

Fonte: http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-fazer/serra-

do-viso/ 

 

 

2.1.2. Recursos hídricos 

 

O território do Baixo Tâmega, sobretudo os Municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, é 

fortemente marcado pela presença dos rios Tâmega e Douro. Existem, ainda, na região outros rios, 

riachos, ribeiros e ribeiras, os quais completam a rede hídrica do Baixo Tâmega e que enriquecem a 

região sob o ponto de vista da paisagem e da biodiversidade, contribuindo assim para o potencial 

natural e ecológico da região.  

 

 

2.1.2.1. Rio Douro 

 

O rio Douro percorre grande parte do território do Baixo Tâmega, e que constitui um dos elementos de 

paisagem mais característicos deste território.   

Fonte: CM Marco de Canaveses                                                    

Fonte: Clube Náutico de Baião 

 

2.1.2.2. Rio Tâmega  
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As seguintes imagens elucidam a passagem do rio Tâmega pelo Município de Amarante, dividindo o 

Município em duas paisagens distintas: 

1- A margem direita caracteriza-se por uma paisagem mais urbanizada e com uma maior dinâmica 

demográfica; 

2- A margem esquerda apresenta características mais rurais em resultado dos acentuados declives 

das encostas das serras do Marão e da Aboboreira. 

 

Praia Fluvial de Aurora 

Fonte: https://informaticahb.blogspot.pt/2011/08/amarante-praia-aurora-em-amarante-de.html  

Fonte: http://etcetaljornal.pt/j/2012/11/amarante-rio-tamega-portugal/ 

 

O rio Tâmega, por outro lado, assume uma especial importância na geografia do Município de Marco 

de Canaveses na medida em que, representa, em grande parte, a fronteira com o Município de Penafiel. 

Além disso, no Município de Celorico de Basto, o rio Tâmega é sinónimo de espaços de lazer, seja pela 

prática da pesca lúdica ou pela prática de desportos aquáticos.  

 

 

2.1.2.3. Rios Olo e Ovelha  

 

Os rios Olo e Ovelha estão associados a importantes elementos de apoio às atividades agro-silvo-

pastoris, como são exemplo os moinhos, bem como a distintas praias fluviais e pontes com valor 

histórico e arquitetónico. O rio Olo possui a particularidade de definir a fronteira entre a Serra da Meia 

Via e a Serra do Marão, sendo que, nas margens deste curso de água surge a praia fluvial de Canadelo, 

a qual é um importante ponto de interesse na região, sobretudo no verão.    

O rio Ovelha desagua no rio Tâmega, no Município de Marco de Canaveses, e tem como principais 

afluentes os rios Marão, Fornelo e Galinhas, bem como a Ribeira Goiva.  
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Rio Olo: Fonte: AMBT  

Rio Olo, Praia Fluvial de Canadelo, fonte: http://adescobertadeamarante.blogspot.pt/2010/05/praias-fluviais.html 

      

Rio Ovelha: Fonte: http://www.bestanca.com/2015/caminhada-pelas-margens-do-rio-ovelha/  

Fonte: AMBT 

 

 

2.1.2.4. Rio Marão 

 

O rio Marão apresenta um elevado potencial ecológico e de biodiversidade. Tem como principal aspeto 

diferenciador o Viveiro das Trutas – Posto Aquícola do Torno -, o qual é o maior posto aquícola do país, 

sendo responsável pela criação de trutas para repovoamento e renovação dos rios.  

Posto Aquícola do Torno – Fonte: estudo corredores verdes 

Rio Marão em Candemil –   fonte: https://www.origens.pt/explorar/doc.php?id=433 

2.1.2.5. Rio Odres 
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Também o rio Odres, o qual nasce no Município de Amarante e desagua no Município de Marco de 

Canaveses, assume um lugar de referência ao nível dos recursos hídricos da região, sobretudo pelo facto 

de proporcionar a existência de uma praia fluvial em Vila Meã, a qual corresponde a uma zona de lazer 

com elevada importância no Município de Amarante.  

 

 

Praia fluvial e parque de lazer de Vila Meã  

Fontes:https://www.geralforum.com/board/showthread.php/282963-vila-mea              

http://www.amarante.pt/turismo/index.php?op=galeria&pid=75&cid=78&ft=78-3.jpg 

 

 

2.1.2.6. Rio Freixieiro  

 

O rio Freixieiro tem um grande simbolismo no Município de Celorico de Basto, no qual é possível a 

realização de atividades lúdicas, tais como a pesca. Este curso de água proporciona importantes zonas 

de lazer como é exemplo o parque urbano da cidade.  Nas suas margens encontra-se, ainda, o parque 

de campismo de Celorico de Basto, o qual usufrui de um enquadramento e beleza extraordinários.  

 

Parque urbano / lúdico da cidade- fonte: https://www.geocaching.com/geocache/GC1D8J3_parque-ludico-do-

freixieiro?guid=1bd55da1-3518-494f-a4a5-3bd8b5725ee0 

 

2.1.2.7. Termas das Caldas das Murtas  
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Para além da riqueza fluvial do Baixo Tâmega, verifica-se, igualmente, a existência de águas termais, 

mais especificamente nas Caldas das Murtas. A fonte termal localiza-se no centro histórico da cidade de 

Amarante, junto ao rio Tâmega. Importa salientar que a construção do respetivo Parque Termal se 

encontra em fase de conclusão.   

 
Projeto para as termas de Amarante- Fonte: CM Amarante 

 

 

2.2. Biodiversidade 

 

O Baixo Tâmega é caracterizado pela sua paisagem natural e pela riqueza e diversidade de espécies 

animais e vegetais. 

 

2.2.1. Flora 

 

A biodiversidade da região, no que respeita à flora, assume especial relevância das serras do Marão e 

da Aboboreira, nas quais é possível observar variadíssimas espécies, com destaque para a urze, o tojo, 

a carqueja, a giesta, o tormentelo e o azevinho. 

1.Tormentelo na Serra do Marão – Fonte: estudo corredores verdes             

2. paisagem com predominância de giestas - Fonte: https://visitbaiao.pt/2017/05/04/serra-do-marao/#jp-carousel-

14756 
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Nos vales das montanhas da região, sobretudo da Aboboreira, e junto aos cursos de água, é possível 

observar as manchas de carvalho (especialmente alvarinho). São também evidentes as extensas machas 

de sobreiros, castanheiros e pinheiros-bravos.  

 

 

2.2.2. Parques e Matas   

 

O Baixo Tâmega apresenta alguns espaços de elevada biodiversidade, os quais são importantes ativos 

naturais e ecológicos da região. 

 

 

2.2.2.1. Carvalhal / Mata de Reixela 

 

Um dos espaços de elevada biodiversidade é a Mata da Reixela, a qual está localizada no Município de 

Baião, mais concretamente na freguesia de Ovil. A Mata possui uma área de aproximadamente 15 

hectares, constituída na sua maioria por carvalhos, sobretudo carvalho Alvarinho (Quercus robur) e 

carvalho Negral (Quercus pyrenaica), sendo considerada uma das mais importantes áreas de floresta 

nativa da região.  

É também possível encontrar outras espécies arbóreas tais como o azevinho, amieiro, salgueiro e freixo.  

De salientar que, está a ser desenvolvido um Centro Interpretativo com o objetivo de promover este 

importante ativo natural da região.  

 

 

2.2.2.2. Parque Florestal de Amarante 

 

O parque florestal de Amarante, localizado na margem do rio Tâmega, é um importante ativo na 

biodiversidade do Baixo Tâmega, tendo funcionado como viveiro de árvores para a florestação das serras 

do Marão e da Meia Via.   

A sua riqueza natural permite que, num espaço urbano, os habitantes e visitantes da região desfrutem 

de um espaço em que existe um contacto com a natureza, no qual é possível realizarem--se atividades 

de recreio e lazer.  

 

2.2.3. Fauna 

 

No Baixo Tâmega é possível observar diversas espécies animais, sendo, algumas delas, espécies 

protegidas. Existindo a dificuldade de enumerar uma grande parte destas espécies, importa mencionar 

algumas delas mais singulares, de acordo com cada classe de animais: 

 

 

 

 

2.2.3.1. Aves 
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As aves de destaque na região são o Tartanhão-caçador; Falcão-peregrino; Açor; Peto-verde; Felosa -

de-Bonelli; Águia-cobreira; Noitibó-europeu; Torcicolo; Abutres; Grifos.  

Falcão peregrino 

Tartanhão - caçador                                                                                                                                                                                                 

 

 

2.2.3.2. Mamíferos  

 

O Lobo-ibérico é, talvez, o mais emblemático dos mamíferos da 

região.  É uma espécie protegida por se encontrar em vias de 

extinção. A região do Baixo Tâmega representa especial 

importância na conservação desta espécie na medida em que, 

constitui um local de travessia das alcateias entre as duas 

subpopulações existentes (estudo corredores verdes). 

Outros mamíferos que se podem encontrar na região são os morcegos (identificadas dezenas de 

espécies de morcegos, cuja sobrevivência na região está muito associada aos complexos mineiros 

inativos); o gato-bravo; lontras; corços; javali; toupeira-de-água; raposas ou texugos. 

 

 

2.2.3.3. Répteis 

 Lagarto-de-água                                                              Licranço                                                                       
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2.2.3.4. Anfíbios 

   

Salamandra – lusitânica                            Tritão-de-ventre-laranja                           Rã-ibérica 

  

 

2.2.3.5. Insetos  

 

Borboletas, algumas das quais ameaçadas como são os casos da Callophrys Avis, a Melitaea trivia e 

a Coenonympha iphioides. Escaravelhos, como é o caso do Lucanus cervus.  

                 

 

2.2.3.6. Peixes 

 

Bordalo, o qual está em vias de extinção; Truta; Carpa; Achigã; Perca; Lúcio; Boga; Barbo. 

 

 

2.3. Elementos geológicos 

 

O Baixo Tâmega apresenta uma elevada riqueza mineralógica, da qual são exemplo as explorações 

mineiras existentes na região, especialmente na serra do Marão. Os principais elementos extraídos na 

região foram sobretudo o Estanho (Sn), Tântalo (Ta) e o Tungsténio (W).  
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A maioria destas minas, especialmente aquelas localizadas no Município de Amarante, encontram-se 

desativadas, como é o caso das minas do Seixoso, de Vieiros, do Ramalhoso, do Ribeiro de Espinhos, 

Costa de Anta e do Carregal, Coutinhos, Monte Redondo, Costa das Teixugueiras e Pena de Gonta, do 

Pedrado e de Ordes (estudo corredores verdes).    

     

Minas do Ramalhoso – fonte: estudo corredores verdes 

Minas de Vieiros- fonte: http://geossitios.progeo.pt/geositecontent.php?menuID=3&geositeID=1016 

 

No entanto, e até ao seu encerramento (décadas de 60 e 70) significaram uma importante fonte de 

riqueza da região.  

 

 

2.4. Elementos característicos da atividade agro-silvo-pastoril 

 

Este tipo de elementos são parte integrante da paisagem do Baixo Tâmega, sobretudo pela importância 

que assumem (ou assumiram) no apoio às atividades agrícolas.  

 

Espigueiro na aldeia de Castelo – fonte: corredores verdes 

Mina e tanque de água em Ansiães- fonte: idem 
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Exemplo deste tipo de elementos de paisagem são os muros de pedra seca, moinhos, levadas, tanques 

ou os espigueiros.  

 

Moinho na freguesia do Rego, Celorico de Basto- fonte: 

http://www.cameliasdebasto.com/static/images/frontend/suggestions/thumb600_4ef8aa7247a65moinhos.jpg 

 

 

2.5. Miradouros 

 

Os miradouros dão significado à paisagem natural do Baixo Tâmega na medida em que permitem 

apreciar a incontornável e extraordinária paisagem natural do território.  

Dos miradouros que se podem encontrar na região, importa destacar alguns deles, tendo em conta 

cada um dos Municípios: 

 

Amarante  

 

Miradouro da Nossa Senhora dos Aflitos, Miradouro da rua Cândido dos Reis, Miradouro de Pena 

Suar, Miradouro do Alto de Santa Cruz, Miradouro da Senhora do Castelo. 

 

   
Vista do Miradouro da Nossa Senhora dos Aflitos 

Vista do Miradouro de Pena Suar 

Fonte: AMBT 

 

 

Baião  
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Miradouro do Porto Manso, Miradouro da Portela de Gôve, Miradouro de Frende, Miradouro de 

Mosteirô, Miradouro de Nossa Senhora do Socorro, Miradouro do Cruzeiro, Miradouro de Teixeirô, 

Miradouro da Nossa Senhora do Marão.  

  

Vista do Miradouro de Teixeirô: 

 fonte: http://www.montanhasmagicas.pt/pt/onde-ir/destaques-paisagisticos/panoramicas/miradouro-de-teixeiro/ 

Vista do Miradouro da Portela de Gôve: fonte: http://www.panoramio.com/photo/37713508 

 

 

Celorico de Basto 

 

Miradouro do Castelo de Arnóia, Miradouro da Nossa Senhora do Viso, Miradouro de Gémeos, 

Miradouro do Calvêlo. 

   

Vista do Castelo de Arnóia: Fonte: http://www.aldeiasportugal.pt/sobre/35/#.Wh_ywUpl_IU 

Vista do Miradouro da Nossa Senhora do Viso: 

Fonte: http://montanhasdeportugal.blogspot.pt/2011/12/59-viso.html 

 

Importa salientar que o Miradouro da Nossa Senhora do Viso se situa no ponto mais alto do Município 

de Celorico de Basto (856 metros de altitude), o qual se encontra junto à Capela de Nossa Senhora do 

Viso. A partir deste local é possível avistar o Castelo de Arnóia, bem como o monte da Senhora da Graça.   

Marco de Canaveses 
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Miradouro de Soalhães, Miradouro da Nossa Senhora do Castelinho, Miradouro de Torre de Pena, 

Miradouro de Quintelas, Miradouro do Gaiolo.  

 

Vista do Miradouro de Soalhães – fonte: AMBT 

 

 

3. PATRIMÓNIO 

 

O Património do Baixo Tâmega apresenta uma enorme riqueza e diversidade, o qual é especialmente 

evidente em categorias como o património arqueológico, histórico e cultural. 

 

 

3.1. Património Arqueológico   

 

O Baixo Tâmega tem ocupação humana desde o período pré-histórico, mais concretamente durante o 

paleolítico e megalítico, destacando-se, igualmente, os importantes vestígios que remontam à 

antiguidade clássica.  

 

 

3.1.1. Conjunto Megalítico da Aboboreira 

 

A ocupação pré-histórica na região é evidenciada por um conjunto assinalável de vestígios 

arqueológicos, os quais podem ser encontrados especialmente na Serra da Aboboreira no denominado 

Conjunto Megalítico da Aboboreira.  

O Conjunto Megalítico da Aboboreira está classificado como Imóvel de Interesse Público, o qual 

corresponde a monumentos funerários construídos durante o Neolítico, sendo os dólmenes os 

elementos para distintivos e emblemáticos deste conjunto (Dolmen, 2015 – viagem do Douro Verde).  
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Do Conjunto Megalítico, importa destacar o Dólmen de Chã de Parada – também designada de Anta da 

Aboboreira, localizado em Ovil (Município de Baião) e classificado como Monumento Nacional.  

 

Anta da Aboboreira – Fonte: DGPC 

 

O património arquitetónico do Baixo Tâmega, para além de estar intrinsecamente integrado na 

paisagem, é também visivel através do Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Baião, o qual 

tem uma exposição permanente denominada “Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira”. Esta 

exposição pretende expor alguns vestígios de ocupação humana encontrados na região desde a idade 

pré-histórica até à idade média.  

 

 

3.1.2. Cidade romana de Tongobriga  

 

O património arqueológico da região é também caracterizado pelas evidências da ocupação romana, 

com especial destaque para a cidade romana de Tongobriga, uma antiga povoação localizada junto da 

principal via de comunicação romana, a qual ligava as cidades romanas de Bracara Augusta e Emerita 

Augusta, que correspondem às atuais cidades de Braga e Mérida. 

 

Fonte: CM Marco de Canaveses 

Fonte: http://www.culturanorte.pt/pt/patrimonio/estacao-arqueologica-do-freixo-tongobriga/ 
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Esta antiga cidade romana está classificada como Monumento Nacional e evidencia antigas zonas 

habitacionais, um fórum, termas, um templo, necrópole, bem como um complexo sistema de piscinas, 

sauna e balneários, o qual apresenta zonas de águas frias (frigidarium), tépidas e banhos quentes 

(Dolmen, 2015).  

 

 

3.2. Património histórico 

 

O património histórico no Baixo Tâmega, no contexto deste estudo, assenta, sobretudo, nas construções 

da Idade Média, mas também da Idade Moderna.  O edificado apresentado neste capítulo é, em grande 

medida, de natureza românica e enquadrado na Rota do Românico.  

Importa salientar que a Rota do Românico assume um papel de referência na divulgação do património 

da região, sendo, por isso, um importante ativo na valorização do território e respetivo património.  

Por uma questão de coerência, e de facilidade de análise, dividiremos o património histórico em religioso 

e civil. 

 

3.2.1. Património Religioso  

 

O património religioso é muito expressivo neste território, sendo evidente a existência de igrejas, 

mosteiros e conventos.  

 

3.2.1.1. Igreja de Santa Maria de Jazente  

 

A Igreja de Santa Maria de Jazente remonta ao período compreendido entre os séculos XIII – XIV. 

Algumas das suas características distintivas são o frontal de azulejos hispano-árabes e a imagem da 

Padroeira, a qual é datada do século XIV.   

   

Fonte: Rota do Românico 

3.2.1.2. Igreja de Santa Maria de Gondar  
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A Igreja de Santa Maria de Gondar é também conhecida por Mosteiro de Gondar na medida em que, é 

o que restou de um mosteiro beneditino, fundado por volta do século XII (Dolmen, 2015 – Viagem do 

Douro Verde). Apesar das transformações que sofreu no século XVIII, conservou até aos dias de hoje 

grande parte da traça românica.   

 

Fonte: Rota do Românico 

 

 

3.2.1.3. Igreja do Salvador de Lufrei 

 

A Igreja do Salvador de Lufrei foi secularizada em 1455 e significou um pequeno instituto monástico 

feminino.  

 

Fonte: Rota do Românico 

3.2.1.4. Igreja do Salvador de Real 
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A Igreja do Salvador de Real é uma construção medieval do século XIV, a qual apresenta elementos 

característicos desta época, como são exemplo as cruzes de sagração.  

 

Fonte: Rota do Românico 

 

 

3.2.1.5. Mosteiro do Salvador de Travanca 

 

O Mosteiro do Salvador de Travanca terá sido construído na segunda metade do século XI, o qual sofreu 

obras de restaurado no século XX, tendo sido instalado nos seus espaços uma dependência hospitalar 

(Dolmen, 2015 – viagem pelo Douro Verde). O monumento conserva, ainda, grande parte da estrutura 

românica e está classificado como Monumento Nacional, o qual tem a particularidade de integrar uma 

das mais elevadas torres medievais portuguesas.  

 

Fonte: Rota do Românico 

3.2.1.6. Mosteiro de São Martinho de Mancelos 
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O Mosteiro de São Martinho de Mancelos remonta ao século XIII, no qual se destaca o portal principal 

formado por quatro arquivoltas devidamente esculpidas.   

 

Fonte: Rota do Românico 

 

 

3.2.1.7. Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo 

  

O Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo é mais uma excelente demonstração do Românico do século 

XIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Fonte: Rota do Românico 

 

3.2.1.8. Igreja e Convento de S. Gonçalo 
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Localizada no centro histórico de Amarante, a Igreja do Convento de S. Gonçalo começou a ser 

construída em 1540, a qual conjuga diversos estilos arquitetónicos, designadamente o maneirista, 

renascentista, barroco e oitocentista (Dolmen, 2015 – viagem do douro verde). A igreja de S. Gonçalo 

está classificada como Monumento Nacional e acredita-se que no seu interior está sepultado S. Gonçalo, 

o santo padroeiro de Amarante.  

 

Fonte: DGPC 

 

3.2.1.9. Mosteiro de Santo André de Ancede 

 

O Mosteiro remonta ao século XII, mais concretamente a 1120, e pertencia, inicialmente, aos Cónegos 

Regrantes de Santo Agostinho. O mosteiro caracteriza-se por uma elevada riqueza arquitetónica e, 

desde a sua fundação, encontra-se associado à produção e comercialização de vinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Fonte: Rota do Românico 

Integrada no Mosteiro, a capela do Senhor do Bom Despacho – edificada no século XVIII, manifesta 

importantes exemplares de arte sacra e é um exemplo da arquitetura barroca presente na região 

(Dolmen, 2015 – viagem pelo douro verde).  
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3.2.1.10. Igreja do Salvador de Ribas 

 

Esta igreja românica está localizada no Município de Celorico de Basto, tendo sido edificada em meados 

do século XIII sob a cancela da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho. A Igreja apresenta 

uma construção homogénea, na qual se destaca a forte presença da pérola relevada- um elemento 

ornamental muito característico do românico.  

 

   

 Fonte: Rota do Românico 

 

 

3.2.1.11. Igrejas de S. Nicolau de Canaveses e de Santa Maria de Sobretâmega  

 

As igrejas de S. Nicolau de Canaveses e de Santa Maria de Sobretâmega têm a particularidade de se 

localizarem nas margens do Rio Tâmega, no Município de Marco de Canaveses, mais concretamente nas 

freguesias do Marco e Sobretâmega, respetivamente.  

Igreja de S. Nicolau de Canaveses                                                Igreja de Santa Maria de Sobretâmega 

Fonte: Rota do Românico                                                             Fonte: Rota do Românico 

 

Ambas as igrejas foram edificadas no mesmo período histórico – o românico tardio -, as quais 

apresentam uma arquitetura identificada como gótica (Dolmen, 2015).   

 



 

34 
 

 

3.2.1.12. Mosteiro e Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo 

 

Localizado no Município de Marco de Canaveses, o Mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo está 

classificado como Monumento Nacional e Imóvel de Interesse Público, tendo sido edificada entre os 

séculos X e XI. A igreja do Convento tem uma datação posterior, a qual terá sido edificada nos finais do 

século XII e inícios do século XIII, na qual inclui vários túmulos, com inscrições, de personalidades 

relevantes da época (séculos XIII e XIX). Do ponto de vista arquitetónico, para além do estilo românico, 

o edificado apresenta características do barroco.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DGPC 

   

3.2.1.13. Mosteiro e Igreja de Alpendurada  

 

O Mosteiro e Igreja de Alpendurada, localizados no Município de Marco de Canaveses, estão 

classificados como Monumentos de Interesse Público. A edificação do Mosteiro remonta ao século XI e, 

atualmente, este espaço está transformado numa unidade hoteleira de luxo. Por outro lado, a edificação 

da Igreja corresponde ao século XVIII e é caracterizada por um estilo arquitetónico com uma forte marca 

barroca, para além dos naturais traços românicos.  

  

Fonte: AMBT                             

3.2.1.14. Igreja de Santa Maria 
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Esta igreja, ao contrário das igrejas referidas ao longo deste capítulo, apresenta uma construção recente 

– terminada em 1996 –, na qual se destaca a arquitetura contemporânea, de aspeto simples e linhas 

geométricas, projetada pelo conceituado arquiteto Álvaro Siza Vieira. Esta igreja, localizada no Município 

de Marco de Canaveses, está classificada como Monumento de Interesse Público pelo Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (Jornal Público, 2013).  

 

 

Fonte: Jornal Público 

    

 

3.2.1.15. Cruzeiros  

 

Os cruzeiros correspondem a Elementos Singulares de Interesse Relevante, os quais são importantes 

elementos do património histórico-religioso, estando espalhados um pouco por toda a região. 

 

Cruzeiro de Gatão, Amarante                                                     Cruzeiro de Lordelo, Celorico de Basto  

Fonte: AMBT                                                                                Fonte: Celorico Digital 

 

3.2.2. Património Civil 

 

O património civil no Baixo Tâmega é vasto e diversificado, todavia, e na dificuldade de enumerar uma 

extensa lista de edificações, salientam-se alguns dos edificados mais simbólicos da região.  

Ponte de S. Gonçalo  
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A ponte de S. Gonçalo foi construída no 

século XVIII, tendo sucedido a uma antiga 

ponte medieval. Esta ponte tem um grande 

significado histórico, sendo um símbolo da 

resistência à invasão francesa de 1809.  

Atualmente, é uma das marcas identitárias da 

cidade, estando classificada como 

Monumento Nacional.  

 

 

Fonte: DGPC  

 

 

 

Ponte do Arco 

A Ponte do Arco foi edificada no período 

compreendido entre a Idade Média e a Idade 

Moderna, ligando as duas margens do rio 

Ovelha nas povoações de Folhada e Aliviada, 

no Município de Marco de Canaveses. Esta 

ponte é caracterizada por um só arco e a sua 

estrutura aproveita afloramentos rochosos 

existentes nas margens, conferindo-lhe uma 

beleza singular.  

 

Fonte: Rota do Românico 

 

 

 

Solar dos Magalhães  

O Solar dos Magalhães, cuja estrutura original 

remonta ao século XVI, é um dos símbolos da 

resistência à II Invasão Francesa na região, 

sendo ainda visíveis os vestígios desses 

acontecimentos no edificado.   

 

 

 

 

 

Fonte: Município de Amarante 

 

 

Obras do Fidalgo 
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A Casa Inacabada de Vila Boa de Quires, também 

conhecida como “Obras do Fidalgo manifesta a 

ambição do fidalgo António de Vasconcelos 

Carvalho e Meneses em construir um grandioso 

solar.  

O edifício é uma obra inacabada iniciada no período 

entre 1740 e 1760 e, caso tivesse sido concluído, 

corresponderia ao maior edifício civil de estilo 

barroco da Península Ibérica (Leal, 2014).  

As Obras do Fidalgo evidenciam o estilo rococó e caracterizam-se pela sua imponência e grandiosidade, 

associado às suas grandes dimensões e fachada, estando classificado como Imóvel de Interesse Público.  

 

 

Castelo de Arnoia  

O Castelo de Arnoia, localizado no Município de 

Celorico de Basto, é um monumento românico 

que remonta ao século X, construído no topo de 

uma montanha, na antiga Vila de Basto – antiga 

sede de concelho. Este histórico monumento é 

caracterizado por quatro importantes elementos 

defensivos: torre de menagem, torreão 

quadrangular, única porta e a cisterna. 

 

Fonte: Rota do Românico 

 

 

Pelourinhos 

Os pelourinhos simbolizam a identidade e liberdade administrativa de uma localidade, sendo, por isso, 

importantes marcos históricos da região. Alguns exemplos de pelourinhos na região são o Pelourinho 

de Ovelha do Marão e o Pelourinho de Santa Cruz de Ribatâmega – Vila Meã.   

 

 

Pelourinho de Santa Cruz 

de Ribatâmega 

Fonte: estudo corredores 

verdes                                                                                                                                                                                    

 

Pelourinho de Ovelha do 

Marão 

Fonte: AMBT 

Fontes  

As fontes e fontanários foram edificações de grande importância na vida das populações, sendo, por 

isso, símbolos que asseguram a memória coletiva de um povo.  
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Fonte localizada junto ao Convento de S. Gonçalo, Amarante 

Fonte: https://informaticahb.blogspot.pt/2007/09/amarante-e-as-suas-fontes-de-gua.html 

 

Fontanário das Golas, Telões, Amarante 

Fontehttps://informaticahb.blogspot.pt/2007/09/amarante-e-as-suas-fontes-de-gua.html 

 

 

 

3.3. Património Cultural  

 

O património cultural do Baixo Tâmega assume uma grande relevância no contexto nacional, devido, 

sobretudo, ao facto de ter inspirado escritores para as suas obras, bem como significar o berço local de 

crescimento de distintas personalidades ligadas às letras e às artes, contribuindo, assim, para valorizar a 

cultura portuguesa, seja por via da pintura, da representação ou da escrita.  

 

 

 

3.3.1. Personalidades  

 

O Baixo Tâmega viu nascer no seu território algumas das mais destacadas personalidades da vida 

cultural portuguesa – especialmente pintores e escritores de reconhecido mérito. Em alguns casos, a 

região desenvolveu uma forte influência na vida e obra dessas figuras, contribuindo, desta forma, para 

a manifestação da expressão cultural portuguesa. Neste sentido, importa, portanto, referir alguns das 

personalidades com maior projeção nacional e internacional, os quais são símbolos e marcas da região, 

sendo especialmente importantes na promoção e valorização deste território.  

 

 

 

Eça de Queiroz   
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O escritor Eça de Queiroz, não sendo natural do Baixo Tâmega, foi fortemente influenciado pela região 

na escrita de uma das suas obras mais conhecidas – A Cidade e as Serras. A obra faz referência às 

pessoas, paisagens, usos e costumes, bem como à gastronomia. O escritor deu um excelente contributo 

para a divulgação da região, cujo legado continua, ainda hoje, reconhecidamente presente na região.  

 

Fonte: Jornal I 

 Fonte: Bertrand  

 

 

 

Teixeira de Pascoaes 

 

O poeta Teixeira de Pascoes é natural de Amarante e deixa um legado marcante na literatura portuguesa, 

especialmente na literatura contemporânea, sendo um dos símbolos culturais da região.  

 

Fonte: https://www.tamegasousa.pt/ 

Fonte: Município de Amarante 

 

António Mota  
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António Mota é um reconhecido escritor de literatura infantojuvenil, o qual nasceu na freguesia de Ovil, 

Baião. O autor tem recebido vários prémios literários ao longo dos anos, tendo sido também agraciado, 

em 2008, com a Ordem da Instrução Pública.  

  

Fonte: FNAC 

 

 

Agustina Bessa-Luís  

 

A escritora Agustina Bessa-Luís nasceu em 1922 em Vila Meã, Amarante, tendo vivido a sua infância e 

adolescência na região. A romancista amarantina tem um impressionante registo de livros publicados, 

superior a meia centena, sendo que, além da escrita em forma de romances, escreveu também para o 

teatro e para o cinema. Agustina Bessa-Luís tem ainda o seu nome inscrito como um dos vencedores 

do mais prestigiado prémio 

literário da língua portuguesa 

– Prémio Camões – o qual foi 

recebido em 2004, aos 81 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário de Notícias, 2016 

 

Amadeo de Souza-Cardoso  
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Amadeo de Souza-Cardoso foi um prestigiado pintor amarantino, o qual viveu em Paris durante vários 

anos, tendo estudado em escolas de arte modernas. Amadeu de Sousa-Cardozo foi o percursor da arte 

moderna portuguesa, tendo o seu trabalho sido amplamente reconhecido meio século depois da sua 

morte.  

   

Vida dos Instrumentos 

LE TIGRE (Desenho original para o album XX DESSINS,1912) 

TÊTE 

Fonte: Gulbenkian  

 

 

Carmen Miranda  

 

Carmen Miranda foi uma cantora e atriz nascida em Marco de Canaveses, a qual manifestou o seu talento 

nas rádios, teatros de revista e cinema. Esteve radicada no Brasil desde muito cedo, país onde cresceu e 

realizou grande parte da sua carreira profissional, sendo um símbolo internacional da cultura brasileira 

e, possivelmente, a artista mais popular de sempre no Brasil. Além disso, desenvolveu também a sua 

carreira nos Estados Unidos da América, país 

onde se celebrizou pelas suas atuações em 

Broadway e Hollywood, tendo alcançado 

enorme projeção a nível mundial.  

 

 

 

 

Carmen Miranda em 1945 (Hulton Archive/Getty 

Images)  

Fonte: Revista veja 

 

 

Marcelo Rebelo de Sousa  
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Marcelo Rebelo de Sousa é uma figura incontornável no panorama 

nacional português, tendo desempenhado funções políticas – 

parlamentares e executivas – bem como as de Professor 

Universitário, jornalista e comentador político. Atualmente, exerce 

o cargo de Presidente da República.  

Mesmo não sendo natural do Baixo Tâmega, existe uma 

reconhecida relação afetiva entre Marcelo Rebelo de Sousa e a 

região, designadamente Celorico de Basto – terras dos seus avós, 

tendo sido, inclusivamente, presidente da Assembleia Municipal. 

Além disso, é patrono da Biblioteca Municipal, a qual tem o seu 

nome.  

 

Fonte: Presidência da República Portuguesa  

 

 

 

3.3.2. Festas e Romarias 

 

Festas de S. Gonçalo 

 

S. Gonçalo é o santo padroeiro de Amarante e a sua memória é celebrada em dois momentos:  um 

primeiro momento corresponde ao dia da sua morte, dia 10 de janeiro, e o segundo momento 

celebrativo ocorre na primeira semana de junho, com as grandiosas festas da cidade, as Festas do junho, 

as quais atraem, por esses dias, milhares de visitantes à cidade. As Festas do junho são caracterizadas 

pelas tradicionais arruadas de bombo, desfile das marchas populares, músicas e pelo espetáculo de fogo 

de artifício.  

 

  

Fonte: Município de Amarante                                          Fonte: Visão  

 

 

 

Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa 
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A feira do fumeiro e do cozido à portuguesa realiza-se em Baião, com periodicidade anual, e tem um 

grande significado para os produtores locais de fumeiro na medida em que, é uma excelente 

oportunidade de promoção, mas, sobretudo, ao nível da comercialização dos produtos, tendo em conta 

o elevado número de 

visitantes que passam pelo 

certame durante os vários 

dias do evento. Além dos 

produtores de fumeiro, 

marcam ainda presença 

restaurantes, bem como os 

produtores de Vinho 

Verde da região.  

 

 

Fonte: Tâmegaesousa.pt  

 

 

Endoenças 

 

A Festa das Endoenças ocorre nas margens dos rios Douro e Tâmega, a qual abrange sobretudo os 

Municípios de Marco de Canaveses (mais concretamente na freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão) 

e Penafiel, sendo esta festa conhecida muitas vezes denominada como “Endoenças de Entre-os-Rios” 

(Penafiel e Marco de Canaveses).  

 

 
Fonte: Município de Marco de Canaveses  

 

A Festa das Endoenças ocorre por ocasião da Quinta-Feira Santa e caracteriza-se por uma procissão 

noturna, na qual é possível observar as margens dos rios e embarcações iluminadas com milhares de 

lumes acesos desde as encostas até à borda da água, os quais configuram uma grande espetacularidade, 

tornando as Endoenças um evento distinto ao nível do turismo religioso.  

Importa, ainda, salientar que as “Endoenças de Entre-os-Rios” (Penafiel e Marco de Canaveses) estão 

inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.  

 

 

Recriação Histórica  
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Este evento visa recriar os acontecimentos históricos mais marcantes do Município de Baião, fazendo 

com que a história desta terra permaneça na memória coletiva dos baianenses.  

O evento contempla um conjunto alargado de atividades tais como a realização de cortejo histórico, 

mas também de atuações ao nível musical, teatral e de dança, apresentando, também, diversas 

tasquinhas e mercados.  

 

 

Fonte: Recriação Histórica – Câmara Municipal de Baião  

 

 

Feira dos Doces Conventuais 

 

A Feira dos Doces Conventuais realiza-se em Amarante, nos 

claustros do Mosteiro de S. Gonçalo – retratando o ambiente 

histórico associado à origem destes doces -, e reúne expositores 

de Doces Conventuais de todo o país. Neste evento ganha 

especial destaque os Doces Conventuais de Amarante, os quais 

são indissociáveis da história e cultura de Amarante.  

 

Fonte: Tâmegasousa.pt 

 

 

Festival do Anho Assado e Feira das Coletividades 

 

Este evento, realizado no Marco de Canaveses, pretende 

enaltecer um dos valiosos ativos gastronómicos da região – o 

anho assado. Para além do anho assado, é possível degustar 

outros produtos típicos da região, com destaque para os 

Vinhos Verdes, sendo, também, apresentada uma vasta oferta 

cultural. 

                                                                                                                                              

Fonte: Tâmegasousa.pt  

 

 

Festival do Verde ou Bazulaque 
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O Verde ou Bazulaque é um prato típico da região, o qual era servido, 

tradicionalmente, nos dias de casamento. O prato é, desta forma, o 

“rei” deste festival, o qual é realizado na freguesia de Sanche, no 

Município de Amarante.  

                                                                                                                                                                                                 

Fonte: Marcoense FM 

   

 

Mercado Romano de Tongobriga 

 

A antiga cidade romana de Tongobriga situa-se no lugar do Freixo, Município de Marco de Canaveses, 

e é palco de uma festa que pretende lembrar a presença romana na região. Assim, o Mercado Romano 

pretende recriar o quotidiano romano, desenvolvendo-se diversas atividades tais como teatro, música, 

danças, rituais, animação de rua, artesanato, arqueologia experimental, gastronomia, entre outras 

atividades (Dolmen, 2015).  

 Fonte: Tâmegasousa.pt  

 

 

Festival do anho assado e do arroz no forno 

 

O anho assado com arroz no forno é um dos pratos 

característicos deste território, cuja importância 

gastronómica foi, inclusivamente, salientada por Eça 

de Queiroz nas obras “A Cidade e as Serras” e “A 

Correspondência de Fradique Mendes” (Jornal Sol, 

2015).  

Assim, o festival do anho assado e do arroz no forno, 

realizado em Baião, é um evento que promove esta 

especialidade gastronómica regional, atraindo 

milhares de visitantes durante os dias do evento.  

Fonte: Jornal Sol 

 

 

Feira do Mel 
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A produção de mel tem uma elevada tradição 

no Baixo Tâmega, o qual pode ser 

evidenciado pelos muros apiários que 

existem na localidade de Aboadela (Dolmen, 

2015 – viagem Douro Verde). 

É precisamente nesta localidade, localizada 

no Município de Amarante, que se realiza a 

Feira do Mel, a qual, para além de ser um 

evento de promoção do produto, pretende, 

inclusivamente, para os desafios associados à 

produção do mesmo.                                                              

Fonte: Tâmegasousa.pt                                                   

 

 

Byonritmos 

 

O Byonritmos – festival de diversidade – é um festival de verão realizado próximo da Vila de Baião, o 

qual tem uma componente muito forte de ligação à natureza, cujo espaço da realização do evento 

enquadra-se nas proximidades do rio Ovil e do carvalhal da Reixela. Para além da área afeta às 

atividades, na qual é possível assistir a concertos musicais, danças, teatro, oficinas de instrumentos, entre 

outras atividades, existem ainda áreas destinadas à restauração e ao campismo. 

Fonte: Tâmegasousa.pt  

 

 

Castelinho  

 

No dia do feriado municipal de Marco de Canaveses – 8 de setembro – realiza-se a festa em honra de 

Nossa Senhora da Natividade do Castelinho, levando ao Castelinho milhares de pessoas que procuram, 

para além de uma experiência religiosa, um dia de convívio no parque de merendas que existe nas 

imediações do santuário (Dolmen, 2015).  
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Fonte: Tâmegasousa.pt 

 

 

3.3.3. Espaços Museológicos 

 

O Património do Baixo Tâmega é também evidenciado pelos Museus e demais espaços de natureza 

museológica da região.  

 

 

Museu Rural do Marão  

 

O Museu Rural do Marão está localizado no Município de Amarante (freguesia de Gondar) num espaço 

que, outrora, foi um lagar de azeite. O museu ilustra as tradições e atividades rústicas e tradicionais 

associadas à Serra do Marão – suas gentes e suas terras – e funciona de forma integrada com o Centro 

Interpretativo e Cultural do Marão.  

 

  

 

Fonte: Junta de Freguesia de Gondar  

 

 

Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso  

 

O Museu Municipal Amadeu Souza-Cardoso situa-se no antigo Convento de S. Gonçalo, e a sua 

reabilitação, em 1973, foi idealizada pelo renomado arquiteto Alcino Soutinho. Este espaço destina-se a 

divulgar, sobretudo, as obras dos escritores e artistas naturais do Município de Amarante.   
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Fonte: Município de Amarante  

 

 

Casa de Pascoaes  

 

A casa de Pascoaes é um solar que pertenceu à família do escritor Teixeira de Pascoaes. Atualmente é 

uma casa-museu classificada como Imóvel de Interesse Público. Para além da sua importância enquanto 

espaço dedicado ao escritor, este espaço apresenta uma elevada importância do ponto de vista 

arquitetónico, o qual é um solar datado do século XVII.  

 

  

Fonte: AMBT 

 

Fundação Eça de Queiroz  

 

A Fundação Eça de Queiroz está sediada no 

Município de Baião, mais concretamente na 

designada “Casa de Tormes”, local onde o escritor 

Eça de Queiroz se inspirou para escrever o livro 

“Cidade e as Serras”. Este espaço divulga a vida e 

obra do escritor e é um espaço de promoção e 

valorização da região, sobretudo da gastronomia e 

ementas queirosianas. A Fundação desenvolve 

diversas atividades turísticas e culturais, com 

especial destaque para o núcleo museológico.  

 

Fonte: Fundação Eça de Queiroz  
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Casa das Bengalas – Gestaçô  

 

Este espaço disponibiliza uma coleção de castões de guarda-chuvas, os quais apresentam incrustações 

com pedras ou metais preciosos, bem como as diferentes fases de fabrico de bengalas tradicionais, mais 

concretamente, as bengalas de Gestaçô, as quais são emblemáticas pela sua forma de construção e 

decoração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Município de Baião 

 

 

Casa do Lavrador – Museu Rural e Etnográfico e Restaurante  

 

A Casa do Lavrador é um museu rural e etnográfico que pretende honrar as tradições e memórias 

coletivas locais, o qual pretende demonstrar o contexto relacionado com os camponeses do século XIX 

e inícios do século XX. A Casa do Lavrador é, ainda, um local de partilha de experiências proporcionadas 

pelo restaurante, no qual é valorizado a gastronomia local.    

   

Fonte: Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro  

Centro Interpretativo do Vinho e da Vinha - Mosteiro de Santo André de Ancede 
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O Centro Interpretativo do Vinho e da Vinha está inserido no Mosteiro de Santo André de Ancede, o 

qual, desde a sua fundação no século XII, teve a sua história ligada à produção e comercialização de 

vinho. Este espaço permite compreender o ciclo da vinha e do vinho através de uma exposição, bem 

como provas de vinho e visitas-roteiro.  

Fonte: Município de Baião                                                   Fonte: Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil  

 

 

Museu Municipal Carmen Miranda 

 

O Museu Municipal Carmen Miranda, localizado em Marco de Canaveses, está aberto ao público desde 

1985, significando um tributo à renomada atriz e cantora luso-brasileira. No museu é possível observar 

objetos e materiais relacionado com a artista. Além disso, organiza exposições temporárias e 

permanentes de pintura, escultura e cerâmica (AMBT).  

 

 

 

http://www.portoenorte.pt/en/what-to-do/visitar-o-museu-carmen-miranda-visit-carmen-miranda-museum/ 

Biblioteca Municipal Professor Marcelo Rebelo de Sousa  
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A Biblioteca Municipal está integrada no Centro Cultural de Celorico de Basto e tem como patrono o 

Professor Marcelo Rebelo de Sousa. O atual Presidente da República ofereceu a esmagadora maioria do 

acervo ao Centro Bibliográfico e Documental da Biblioteca. Este espaço é amplamente visitado pelos 

turistas e visitantes da região, sobretudo Celorico de Basto, não só pela ligação ao Presidente da 

República, mas também pela beleza e enquadramento do edifício do ponto de vista arquitetónico.  

 

 

Fonte: http://cameliasdebasto.com/sugestoes/biblioteca-municipal-professor-doutor-marcelo-rebelo-de-sousa 

 

 

3.3.4. Artesanato 

 

O artesanato é um valioso instrumento de expressão do património cultural do Baixo Tâmega. 

Independentemente das formas ou dos materiais utilizados, o artesanato da região representa uma 

cultura popular genuína e autêntica. 

O artesanato do território é muito diversificado. No entanto, resumidamente, pode dizer-se que este se 

baseia na cestaria variada, trabalhos em madeira, bordados e outros trabalhos de mão, barro negro, 

latoaria, entre outras artes muito próprias de determinadas freguesias, como é o caso das bengalas de 

Gestaçô. 

 

4.3.4.1. Amarante 

 

A vocação primária e rural da sociedade amarantina, fez emergir um conjunto de artes e ofícios 

tradicionais, outrora importantes fontes de recursos para o desempenho das tarefas e que, hoje, 

constituem um forte testemunho e herança cultural.  

O artesanato tradicional, evidencia-se em Amarante com artefactos de olaria, fabricados em barros 

negro, oriundo da freguesia de Gondar. Caçoila, assador, cântara, panela e púcaro são algumas das 

peças elaboradas. Se falamos de genuinidade, os bordados em linho destacam-se e ganham forma pelas 

mãos das bordadeiras, com bordados a cheio e em relevo, ponto de crivo e outras técnicas como a 

aplicação do recorte e as bainhas abertas, na freguesia de Figueiró.  

A tecelagem é uma das referências locais, desenvolvendo-se trabalhos como colchas de lã e toalhas de 

linho essencialmente na freguesia de Fridão. A cestaria, uma das artes locais, evidenciada pelos cestos e 

condessas, retrata as fortes ligações a atividades agrícolas, como as vindimas. 
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O barro negro de Gondar 

A modelagem do barro é feita numa roda baixa, muito próxima 

do chão e a sua cozedura é realizada em soenga (forno que consta 

de uma abertura feita no solo). O negro da louça é conseguido 

pela cozedura em atmosfera redutora. 

 

 

 

 

 

Escadas, as cestas e os cestos vindimos associados aos trabalhos do campo 

Esta forma de artesanato tem origem no aproveitamento de 

determinadas espécies de madeira, utilizados para colher, 

abrigar, guardar e transportar os produtos da terra relacionados 

com a atividade agrícola. Com o passar do tempo, adaptou-se 

aos novos tempos e deixou de estar associado apenas a tarefas 

agrícolas. Passou-se a produzir, também, pequenas cestas e 

condessas de compras ou destinadas a decoração, abanadores 

e mesmo cacifos para pescadores. No entanto ainda é possível, 

nos dias de hoje, encontrar as mesmas ferramentas de outrora 

na confeção destes produtos, tais como o banco e o ferro de lavrar a madeira, a fouce, a sovela e a 

navalha. 

 

Viola Amarantina 

A viola amarantina é uma viola regional, 

caracterizada por cinco cordas duplas, com uma 

escala comprida até à boca e pela sua decoração, 

salientando-se a boca da viola, a qual é constituída 

pela presença de dois corações, os quais, se julga 

estarem relacionados com uma história de amor 

vivida na cidade de Amarante durante a época 

medieval. Por este motivo, a viola amarantina é 

também conhecida como viola de dois corações.  

Ao longo do tempo, tem existido um esforço para 

se preservar a identidade cultural e instrumental da 

viola amarantina, recuperando-se e registando-se as diferentes afinações e modos de tocar, 

especialmente importante num contexto em que a aprendizagem da Viola Amarantina se baseia na 

tradição oral.  facto de a aprendizagem da Viola Amarantina se basear  

 

As rendas, os bordados, as mantas, os trabalhos em linho, as luvas e as meias de lã 

Os bordados em linho destacam-se e ganham forma pelas mãos das bordadeiras, com bordados a cheio 

e em relevo, ponto de crivo e outras técnicas como a aplicação do recorte e as bainhas abertas, na 

freguesia de Figueiró. A tecelagem é uma das referências locais, desenvolvendo-se trabalhos como 

colchas de lã e toalhas de linho essencialmente na freguesia de Fridão. 

Fonte: centroparoquialgondar.blogspot.com 

Fonte: museururaldomarao.wordpress.com 

Fonte: CM Amarante 
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4.3.4.2. Baião 

 

Atualmente, o artesanato em Baião ainda se apresenta com grande importância na preservação do 

saber-fazer tradicional, da técnica e mestria do mestre-artesão e de grande valor patrimonial. Em Baião, 

destacam-se as bengalas de Gestaçô, a cestaria em giesta piorno de Frende, a marcenaria, o mosaico e 

a cantaria em granito.  

 

As bengalas de Gestaçô 

As primeiras oficinas de bengalas terão surgido em Gestaçô nos 

finais do século XIX.   

Em 1902, Alexandre Pinto Ribeiro, montou a sua primeira oficina no 

lugar da Mó, e “revolucionou” todo o processo do fabrico das 

bengalas e cabos de guarda-chuva, ao introduzir uma pequena 

inovação tecnológica: a técnica de dobragem.  

Passando de uma técnica de recorte para uma técnica de dobragem, 

que além de representar maior economia na utilização da madeira 

e de a tornar menos quebradiça, alterou profundamente o modo de vida de boa parte da população 

local, com a multiplicação de oficinas e de encomendas para as fábricas de guarda-chuvas do país, 

destacando-se as do Porto, S. João da Madeira e Braga. 

Os artesãos de Baião trabalham os cabos das bengalas esculpindo diversas formas, por exemplo, cabeças 

de cobras, cães e outros. As madeiras usadas são o lódão e a cerejeira, mas também o castanheiro e a 

macieira, sendo que, na sua decoração, utiliza-se o latão.  

Famosas pela técnica original de dobragem e pela sua decoração, as bengalas de Gestaçô são também 

muito conhecidas dos estudantes universitários, já que são das mãos dos artesãos desta freguesia que 

saem anualmente mais de 20 mil bengalas para a queima das fitas promovidas por todo o país.  

 

Cestas de Frende 

Fonte: Dolmen: Produtos Douro Verde 

Fonte: geocities.ws/baiao_on_line/ 
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As cestas de Frende, produzidas a partir de giesta piorna, constituem 

um importante destaque no rico património imaterial do concelho de 

Baião. A aprendizagem da arte da recolha da giesta, preparação e 

técnica de trabalho desta cestaria ocorre no seio familiar, transmitida 

exclusivamente entre mulheres, das gerações mais velhas para as 

gerações mais jovens. As crianças são introduzidas nesta arte desde 

muito pequenas, auxiliando as cesteiras na tarefa de esfolar os 

pequenos ramos de giesta.  

O processo de execução destas cestas depende da recolha das 

giestas (a espécie preferencialmente usada é designada localmente por giesta piorna), matéria-prima 

indispensável ao seu fabrico. A reconhecida maleabilidade e resistência da sua madeira são aspetos 

fundamentais na execução da técnica de entrançado aplicada às cestas. Atualmente, as cestas de giesta 

piorna são comercializadas quase exclusivamente nas feiras de artesanato da região e em algumas lojas 

localizadas um pouco por todo o distrito do Porto. Nesta freguesia de Baião, restam não mais que cinco 

executantes desta arte imaterial.  

 

 

4.3.4.3. Celorico de Basto 

 

Em Celorico de Basto, terra de saberes tradicionais, o artesanato ganha destaque nos bordados e as 

rendas e também nas casas em miniaturas desenvolvidas por artesãos locais. A cestaria, a tanoaria, a 

tamancaria e a arte de trabalhar o ferro, importantes no passado, são já raras nos dias de hoje.  

 

Bordados e rendas 

O artesanato é um meio de expressão cultural popular e encontra-

se espalhado um pouco por todo o concelho celoricense. Os 

bordados a fio de ouro são uma marca de Celorico de Basto, com 

raiz e tradição na Casa do Campo. As peças de linho ou de veludo 

são bordadas de rara beleza de decoração.       

A tecelagem de linho, as mantas, tapetes de trapos e a cestaria, 

não têm tanta expressão, mas não deixam de ser atividades 

artesanais típicas no concelho, cujas peças são recheadas de 

pormenores muito peculiares.   

 

 

4.3.4.4. Marco de Canavezes 

 

Apresentando uma traça duriense, o artesanato Marcoense emerge, contudo, com características 

singulares e distintivas que revelam a especificidade identitária do concelho do Marco de Canaveses, 

marcado pelo trabalho agrícola e doméstico. Os utensílios fabricados eram destinados ao uso agrícola, 

para ocupação dos tempos livres das mulheres ou para decoração dos lares. Os chapéus de palha, o 

expoente máximo do artesanato concelhio, circunscreve-se à freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. 

Os trabalhos em granito são a forma de arte tradicional da freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

A cestaria e a tanoaria fazem-se um pouco por todo o concelho e os artefactos resultantes desta arte 

Fonte: caminhosbaiao.blogs.sapo.pt 

Fonte: probasto.pt/artesanato.html 
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servem para os trabalhos agrícolas e domésticos. As rendas e os bordados, a azulejaria e as miniaturas 

em madeira surgem como ocupação dos tempos livres e decoração das habitações familiares.   

 

 

Chapéus de palha  

Estes chapéus são feitos de palha fina entrelaçada e com linha e 

podem ter vários tamanhos. Sendo uma indústria de cariz 

marcadamente caseiro e familiar, as suas artesãs distinguem-se 

pela impressionante rapidez e perfeição com que executam o 

curioso entrelaçar de palhas.  

A técnica usada na produção destes tradicionais chapéus é de 

tal forma peculiar que se torna digna de destaque. Eles são feitos 

pelo entrançamento das palhinhas, formando com elas uma 

trança estreita, geralmente de 10 a 25 mm com um comprimento 

normal de 20 metros. É no entrelaçar das palhas que está a arte, destreza e o curioso e típico deste 

trabalho. Os chapéus de palha eram particularmente úteis na execução dos diversos trabalhos agrícolas, 

funcionando como importante protetor ao sol.  

 

 

Trabalhos em granito 

A cantaria (arte de talhar blocos de rochas, com o objetivo de 

criar sólidos geométricos) é forma de arte tradicional, sendo que, 

esta forma de artesanato sofre uma forte influência daquela que 

é a principal base de subsistência local, sendo que o 

aparecimento e desenvolvimento desta arte justifica-se por esta 

ser uma zona onde a exploração de pedreiras e a extração e 

comercialização do granito serem a principal base de subsistência 

do baixo concelho. 

O artesanato em pedra caracteriza-se por serem miniaturas de 

artefactos agrícolas, como são exemplos os lagares de vinho e azeite. Este tipo de artesanato produz-se 

em Alpendorada, no Marco de Canaveses, freguesia afamada pelas pedreiras e pela cantaria. O processo 

de produção das miniaturas começa com um corte da pedra utilizando uma rebarbadora. As miniaturas 

são feitas tanto com uma peça única que é esculpida manualmente, como com mais que uma peça que 

no fim são colocadas com uma cola especial. Para a recriação das peças agrícolas usam-se também 

pequenas peças podem também ser utilizadas madeiras ou de tecidos.  

 

 

 

 

3.3.5. Aldeias Típicas 

 

Testemunhas de um património cultural, material e imaterial, de singular interesse. Outrora unidades 

territoriais de grande valor social, económico, cultural e antropológico, as aldeias do Baixo Tâmega 

constituem inegável interesse na valorização do património histórico e da cultura local, onde as vivências 

Fonte: marcodecanaveses.pt/turismo  

Fonte: marcodecanaveses.pt/turismo 
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ainda se interligam num todo quase comunitário e em que cada habitante é um legado e digno herdeiro 

de um património único. A diversidade e singularidade de cada uma delas enriquece este território ao 

mesmo tempo que ajuda a contar a sua história 

 

 

Aldeia de Ovelhinha 

A aldeia de Ovelhinha situa-se nas margens do rio Fornelo, no Município de Amarante. Esta pequena 

aldeia típica, a qual caracteriza-se por casas em pedra granítica e alguns solares, foi fortemente marcada 

pelas invasões francesas - tendo sida incendiada pelas tropas gaulesas aquando da sua retirada.  

Desta aldeia é originário o pão de quatro cantos, ou pão de Ovelhinha, o qual é, atualmente, mais 

conhecido como pão de Padronelo - uma 

outra aldeia do Município de Amarante 

(Dolmen, 2015 – viagem do douro verde). 

Além de ser local de origem do famoso pão de 

Padronelo, a aldeia de Ovelhinha é também 

caracterizada pelo artesanato em barro negro. 

 

Fonte: Junta de Freguesia de Gondar 

 

 

Aldeia Lugar da Rua  

Lugar da Rua é uma outra aldeia do 

Município de Amarante é constituída por 

casas típicas e construções agrícolas 

tradicionais em bom estado de 

conservação. É uma aldeia com elevada 

importância histórica, a qual é 

manifestada através do património 

religioso e civil, designadamente o 

pelourinho, o cruzeiro, a ponte medieval 

ou a antiga Casa da Câmara. 

 

Fonte: Aldeias de Portugal  

 

 

Aldeia de Porto Manso 
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Esta aldeia do Município de Baião tem um 

enquadramento paisagístico de excelência em 

resultado da sua localização junto à albufeira da 

Pala e foz do rio Ovil.  

A beleza natural da aldeia acompanha a sua 

herança histórica, na qual está presente uma antiga 

calçada romana, bem como o Castro de Porto 

Manso, rodeado de muralhas e fossos defensivos.  

                                                                                                                     

Fonte: Aldeias de Portugal  

 

 

Aldeia de Almofrela 

A aldeia de Almofrela é uma aldeia de montanha, a qual se encontra numa das encostas da Serra da 

Aboboreira – a uma altitude de 750 metros –, no Município de Baião. A aldeia enquadra-se numa 

paisagem agrícola, com uma forte presença de elementos de apoio à atividade agro-silvo-pastoril, 

designadamente eiras, espigueiros e levadas, sendo que as habitações se caracterizam pela arquitetura 

tradicional. Os pontos de interesse de Almofrela relacionam-se com a gastronomia, as festas e romarias.  

  

 

Fonte: Aldeias de Portugal 

 

 

Aldeia de Canaveses 

A aldeia de Canaveses situa-se na margem direita do rio Tâmega, no Município de Marco de Canaveses, 

e é uma aldeia com uma elevada riqueza histórica, destacando-se os vestígios relacionados com as 

invasões francesas. Além disso, importa salientar a presença de outros elementos de elevada 

importância histórica e patrimonial tais como a Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, a Rua Direita, a 

Casa da Palmatória, a Capela de São Sebastião, a Casa do Fontainho, a Ponte dos Asnos, a Casa de 

Penidos e a Casa da Ribeira. A aldeia tem, ainda, a particularidade de se enquadrar na Rota do Românico 

e na Rota do Vinho do Porto.  
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Fonte: Aldeias de Portugal  

 

 

Aldeia do Freixo 

 

A Aldeia do Freixo – Município de Marco de Canaveses – é uma aldeia tradicional com as habitações 

predominantemente construídas em granito, a qual apresenta um elevado simbolismo e valor 

patrimonial na medida em que, nela se encontra presente a antiga cidade de romana Tongobriga, a qual 

evidencia vestígios arqueológicos de elevado valor histórico. Esta herança histórica propiciou a criação 

da rota “Dos Flávios à D. Mafalda”, a qual se desenvolve por antigos caminhos e vias romanas. 
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4. ESTUDOS DE CASO E BECHMARKING 

 

4.1. Marca Açores 

 

A Marca Açores é uma marca regional impulsionada pelo Governo Regional dos Açores, o qual tem 

encarado esta marca como uma peça fundamental na promoção e valorização deste território, 

referenciando-a como uma marca territorial de referência global.   

A Marca Açores tem como slogan “Açores; Certificado pela Natureza” e está disponível para produtos 

alimentares, abrangendo, igualmente, produtos não alimentares, artesanato, serviços e 

estabelecimentos.  

Deste modo, a Marca Açores reveste-se de grande importância na medida em que, “tem uma aplicação 

transversal, servindo de garantia do património, dos valores açorianos e da promoção de recursos 

endógenos, permitindo a identificação dos produtos e serviços de origem e de oferta turística (Marca 

Açores, 2017).  

A interligação dos produtos endógenos com os estabelecimentos e serviços está bem presente na 

dinâmica desta Marca, sobretudo na articulação da produção agroalimentar e do artesanato com o setor 

turístico. Por exemplo, aquando de uma pesquisa sobre a oferta turística nos Açores, um dos sites 

existentes e de relevo nesse contexto (visitazores), utiliza a certificação da Marca Açores, evidenciando 

a articulação existente entre as diversas atividades económicas da região com o objetivo de a promover 

eficazmente.  

 

4.1.1. Promoção e comercialização  

 

A Marca Açores pretende transmitir os atributos mais distintivos dos Açores, os quais estão 

intrinsecamente relacionados com os valores da natureza e distingue-se pelo grafismo moderno e 

simples, apresentando uma identidade visual com três versões de naming: Açores, Azores e Azoren. A 

marca  
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Esta marca comercial surge como uma tentativa de uniformizar a comunicação em torno da Região 

Autónoma dos Açores na medida em que, existia uma multiplicidade de formas utilizadas pelos 

produtores na comunicação dos seus produtos com a região. Assim, no cumprimento deste propósito, 

a Marca Açores revela-se uma Marca capaz de promover a valorização do território e dos seus produtos 

endógenos de uma forma agregada, integrada e coerente, podendo, no entanto, ser utilizada 

isoladamente ou em conjugação com outras marcas.  

 

Com o objetivo de promover e valorizar os produtos endógenos e empresas da Região, a Marca Açores 

desenvolve campanhas de sensibilização ao longo de toda a cadeia de valor, bem como campanhas de 

marketing em mercados estratégicos. Neste sentido, e em estreita relação com o turismo, a Marca 

Açores estabeleceu uma banca no mercado Angra do Heroísmo, sendo importante, não só, para divulgar 

e comercializar os produtos certificados regionais junto dos turistas, mas também, junto dos cidadãos 

locais (RTP, 2017).  

 

Existem, também, outras ações 

promocionais de grande importância 

para a divulgação dos produtos 

regionais açorianos, designadamente a 

participação na Bolsa de Turismo de 

Lisboa ou a realização da iniciativa 

Taste Azores, realizada no Centro 

Comercial Colombo, enquadrada no 

âmbito da Estratégia da Marca (Visão, 

2017).  

 

Um outro exemplo de iniciativa 

promocional dos produtos regionais 

certificados consiste na realização de 40 programas audiovisuais de promoção de produtos regionais, 

intitulado Mundo Marca Açores. O primeiro programa foi dedicado às Queijadas da Graciosa, o primeiro 

produto regional certificado no âmbito da Marca Açores (RTP, 2017).  
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4.1.2. Empresas e produtos regionais  

 

A regional confere aos produtos regionais um selo de qualidade e de garantia de origem regional que 

são fundamentais para valorizar comercialmente os produtos – conferindo-lhes maior valor 

acrescentado -, bem como para facilitar a sua introdução e manutenção no mercado – através da 

fidelização dos clientes.  

No sentido de continuar a evidenciar a origem e qualidade dos produtos açorianos, a Marca Açores 

pretende intensificar as candidaturas de produtos regionais à certificação de Denominação de Origem 

Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade Tradicional Garantida (ETG). 

 

 

 

Importa, ainda, salientar a existência de 120 empresas aderentes à Marca Açores, às quais correspondem 

cerca de 2300 produtos regionais certificados que se diferenciam dos demais produtos “por serem 

originários de uma Região com uma pegada ecológica de elevado valor ambiental” (Marca Açores, 

2017).  

Um aspeto a realçar nesta marca regional é a relação de proximidade com os produtores. Esta 

proximidade é especialmente relevante na medida em que é fundamental garantir que os produtos têm 

origem na Região e que apresentam qualidade. Na prossecução deste importante desígnio, a Marca 

Açores assegura o cumprimento das condições de acesso, as quais estão traduzidas em regulamentos 

e manuais que permitem estabelecer padrões de qualidade dos produtos e/ou serviços.  

A proximidade com os produtores é também evidente no objetivo de a Marca Açores procurar 

desenvolver as empresas açorianas, potenciando as suas produções e dotando-as de condições que lhes 

permitam crescer na cadeia de valor- tornando-as mais resilientes, competitivas e geradoras de riqueza 

e emprego. Neste sentido, importa referir algumas das vantagens e benefícios – diretos e indiretos – 

que se podem refletir nas empresas que integram este projeto, designadamente (Marca Açores, 2017): 
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• Utilização da imagem de comunicação da “Marca Açores” nos rótulos, embalagens e todo o 

material promocional; 

• Possibilidade de obtenção de majorações no âmbito do Sistema de Incentivos para a 

Competitividade Empresarial (Competir +); 

• Beneficiar de campanhas de comunicação e marketing da “Marca Açores”; 

• Facilidade de os consumidores identificarem a origem dos produtos regionais açorianos; 

• Aumento da procura de bens que se traduzem na criação de valor para a Região; 

• Possibilidade de ser parte integrante de uma estratégia coletiva de marcas e de identificação de 

produtos regionais;  

• Integração numa rede colaborativa para valorização das suas vantagens competitivas; 

• Possibilidade de maior penetração dos produtos “Marca Açores” na grande distribuição e nos 

retalhistas aderentes; 

• Participação de forma agregada em iniciativas de dinamização da Marca Açores; 

• Acesso privilegiado à divulgação e informação regular e atualizada sobre todas as ações da 

Marca Açores; 

• Possibilidade de beneficiar de processos de facilitação na qualificação ao nível comercial, 

especialmente junto de grandes compradores nacionais e internacionais.  

 

Em suma, esta marca regional tem sido responsável por estimular o consumo de produtos regionais no 

Arquipélago, ganhando, também, ao longo do tempo, notoriedade fora da região.  

 

Além disso, tem criado uma expectativa muito positiva nas empresas certificadas, as quais esperam vir 

a duplicar as suas vendas no continente (Açoriano Oriental, 2017). Neste sentido, importa destacar a 

abertura da primeira loja fora do Arquipélago a ostentar a “Marca Açores” – Companhia dos Açores - a 

qual está localizada em Lisboa e apresenta mais de 400 produtos certificados para venda (Agricultura e 

Mar, 2017).  

 

 

4.2. Echt Schwarzwald (Real Floresta Negra) 

 

Schwarzwald (Floresta Negra) é uma região montanhosa de floresta, localizada no Estado de Baden-

Württemberg, no sudoeste da Alemanha. Existe nesta região dois parques naturais, os quais pretendem 

preservar a paisagem, bem como valorizar e potenciar os produtos locais e o turismo.  

Fonte: Naturpark Südschwarzwald 
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É neste enquadramento que surge a marca 

regional Echt Schwarzwald, que pode ser 

entendida, em português, como Real 

Floresta Negra.  A marca foi criada em 

2007 pelo Naturpark Schwarzwald 

Mitte/Nord e a Naturparkgemeinden des 

Ortenaukreises, tendo, no decorrer de 

2008, ampliado as suas funções para todo 

o parque natural norte e central da 

floresta.  

A marca é gerida por uma associação com o mesmo nome – Echt Swarzwald -  constituída por cerca de 

70 membros, os quais correspondem a pequenos produtores dos Parques Naturais da Floresta Negra.  

A marca tem um duplo desafio, por um lado, preservar a paisagem natural, essencial para a atratividade 

turística da região e, por outro lado, criar incentivos para a manutenção das áreas de pastagens agrícolas, 

as quais têm diminuído em resultado das difíceis condições de cultivo (e.g. agricultura em íngremes 

colinas), associadas aos baixos rendimentos para os agricultores, os quais procuram outras 

oportunidades de trabalho com maior valor acrescentado (Donner et al., 2016).  

Deste modo, a marca necessitou de desenvolver um conceito de marketing para produtos de alta 

qualidade, perseguindo uma estratégia de nicho de mercado por forma a que fosse incorporado valor 

acrescentado nos produtos (com um preço premium) que pudesse ser traduzido numa melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores locais, possibilitando, assim, a manutenção da agricultura de 

pastagens atrativa e rentável (Koch, 2008 in Donner et al., 2016).  

Na prossecução deste desígnio, a marca certifica produtos agroalimentares provenientes dos parques 

naturais de Schwarzwald a fim de garantir os elevados padrões de qualidade dos produtos, realizando, 

também, orientações e controles aos produtores e artesãos.  

 

 

 

O objetivo da marca no longo prazo assenta na preservação da paisagem e da agricultura tradicional de 

Schwarzwald. Para este efeito, apresenta, de forma integrada, três âmbitos de atuação: 

1- Preservação de áreas de pastagens em perigo; 

2- Melhoria das oportunidades de venda dos produtos no longo prazo; 

3- Garantia de segurança dos produtos e orientação dos produtos para o mercado. 

A marca regional atribui especial importância à qualidade dos alimentos, não só do ponto de vista da 

segurança alimentar, mas também ao nível da seleção dos ingredientes, processamento e produção dos 

produtos. 
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4.2.1. Produtos regionais certificados  

 

Existe uma ampla gama de produtos certificados pela marca Echt Schwarzwald, designadamente 

produtos cárneos, mas também mel, licores, leite, entre outros.  

 

Carnes 

As carnes de bovinos e ovinos certificadas pela marca obedecem a critérios rigorosos de produção, 

designadamente o cumprimento dos critérios de qualidade definidos pelo Estado de Baden-

Württemberg.   

As características inerentes à produção dos bovinos, 

designadamente os aspetos que se relacionam com a 

alimentação, apresentam uma forte influência na qualidade 

da carne, a qual tem uma influência positiva na saúde dos 

consumidores. Uma característica distintiva das carnes 

bovinas certificadas pela marca é o facto de terem, 

igualmente, certificação “Bio”.  

Além disso, os produtores de carne são encorajados a 

colocar o gado a pastar ao longo do ano (produção 

extensiva), muitas vezes em prados distantes, ou, nessa impossibilidade, a alimentar os animais sob a 

forma de feno e silagem.  

 

A certificação de carne ovina pela marca Echt Schwarzwald obedece a alguns pressupostos, 

designadamente: 

• os animais terão de ter nascido e crescido nesta região; 

• os animais devem ser alimentados exclusivamente em 

pastagens da Floresta Negra; 

• Enquanto cordeiros, a alimentação deverá ser realizada 

apenas com leite, não sendo permitido nenhum outro 

produto alimentar em sua substituição.  

As condições referidas anteriormente têm subjacente os 

pressupostos de felicidade animal e de sustentabilidade, as quais são o garante da elevada qualidade 

das carnes Eacht Schwarzwald.  

Importa também destacar os produtos à base de carne de porco, com especial destaque para o famoso 

Schwarzwälder Schinken, um presunto produzido na Floresta Negra e que apresenta certificação de 

Indicação Geográfica Protegida (IGP) desde 1997.  

 

 

 

Licores  
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Para que os licores e brandies sejam certificados pela marca Echt Schwarzwald, os 

mesmos têm de ser produzidos a partir de frutos maduros oriundos dos parques 

naturais da Floresta Negra.  

Além disso, têm de garantir o cumprimento escrupuloso das regras de produção 

estipulados pela marca. No cumprimento deste desiderato, os produtores são sujeitos 

a periódicas vistorias que permitem garantir a qualidade dos produtos.  

Entre as normas a que os produtores têm de respeitar, enquadram-se as normas 

relativas ao valor de PH, o qual tem de estar compreendido entre 2,8 e 3,2 aquando 

da trituração, bem como a utilização de leveduras e enzimas de criação puras.  

Os licores devem, também, ser queimados apenas com Cobre Nu por forma a garantir 

a distribuição do calor de forma uniforme, garantindo uma queima mais suave, a qual 

se reflete no sabor do licor. Importa também realçar que os licores certificados pela 

marca Echt Scharzwald não apresentam qualquer corante e/ou sabor (externo às 

matérias-primas), fazendo com que os licores produzidos sejam absolutamente 

naturais.    

 

 

 

Mel  

O mel certificado por esta marca regional apresenta características que lhe 

conferem uma elevada qualidade. Entre essas características, destacam-se 

a sua naturalidade, o teor de água (máximo de 18%), a pureza, a 

consistência, o processamento e a origem, a qual está circunscrita à região 

da Floresta Negra.  

Além disso, a marca tem o objetivo de garantir o 

bem-estar animal e a biodiversidade através da 

preservação do habitat natural das colmeias, e a 

consequente sobrevivência das abelhas. Neste 

sentido, importa destacar que a polinização é um 

fator decisivo na preservação da fauna e flora endógena. Estas características, 

às quais se associam os atributos paisagísticos e de vegetação da região, 

permitem obter mel com características absolutamente distintivas e de elevada 

qualidade.  

 

 

Leite  

O leite certificado com a marca Echt Schwarzwald é oriundo da Schwarzwaldmilch, uma cooperativa com 

tradição que preserva as estruturas agrícolas da Floresta Negra e estabelece as melhores condições para 

os animais - em que as vacas pastam num ambiente natural. 

 

 

4.2.2. Comercialização  
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A marca regional Echt Schwarzwald, em termos comerciais, apresenta diversas lojas oficiais, nas quais 

são vendidos os produtos certificados pela marca, com especial importância para os outlets.  

Além desta tipologia de venda, existem outros espaços oficiais da marca tais como talhos, produtores 

individuais, loja on-line, bem como estabelecimentos de restauração e hotelaria, os quais visam, 

sobretudo, promovem a gastronomia da região.   

De uma forma geral, os produtos certificados pela marca Echt Shwarzwald são comercializados através 

das cadeias curtas de comercialização.  

 

 

4.3. Sud de France  

 

A marca regional intitulada Sud de France foi criada em 2016 pelo respetivo Governo 

Regional com o objetivo de criar uma identidade comum e de promover a 

internacionalização.  

Assim, a marca promove e valoriza os produtos agroalimentares e turísticos da região 

de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a qual tem demonstrado um grande 

dinamismo, sendo um importante instrumento de projeção desta região francesa, 

cujos produtos certificados encontram-se presentes em todas as grandes redes retalhistas francesas, 

tendo, ainda, conquistado muitos mercados internacionais.   

 

 

4.3.1. Caracterização da região  

A região de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée integra 

13 departamentos, os quais estão divididos por um total 

de 4500 municípios, e resulta do agrupamento das 

antigas regiões de Languedoc-Roussilon e Midi – 

Pyrénées, sendo Toulouse a capital da região 

administrativa. A região corresponde à segunda maior 

região francesa e é caracterizada pela variedade de 

paisagens -  apresentando duas montanhas e uma linha 

de costa com maios de 220 quilómetros.  

Em termos económicos, importa salientar que a 

produção agrícola corresponde a 7,1 biliões de euros e a indústria alimentar a 6,6 biliões de euros (Sud 

de France, 2017).  

Os números anteriormente referidos são reveladores da aptidão desta região para o desenvolvimento 

destas atividades, existindo, em termos agropecuários, abundância de frutas frescas, vegetais de época, 

azeite, cereais, legumes, peixes, produtos de montanha, aves, produtos lácteos e vinhos de enorme 

prestígio.  

Esta riqueza endógena traduz-se, também, num expressivo número de produtos certificados com 

Indicação Geográfica Protegida (IGP), Denominação de Origem Controlada (DOC), Denominação de 

Origem Protegida (DOP) e Label Rouge2.  

                                                           
2 Certificação de garantia de qualidade existente em França.  
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A região de Occitanie é a mais antiga região vinícola da França – remonta ao século VI a.C. – traduzindo-

se, desde esses tempos, na principal característica identitária da região. A produção vinícola na região 

atingiu o auge do volume de produção no século XVIII (correspondente a 420 000 hectares de vinha). 

No entanto, e desde o declínio do consumo da segunda metade do século XX, a região tem-se 

caracterizado não tanto pela quantidade produzida, mas sim, por apresentar uma produção moderna, 

diferenciadora e de qualidade.  

 

 

4.3.2. Interação da marca com a região 

 

A marca Sud de France envolve cerca de 2000 empresas associadas e 

9200 produtos endógenos. Entre os produtos certificados pela marca 

Sud de France o que mais de destaca é o vinho, o qual é o ex-líbris da 

região - servidos nos melhores restaurantes do mundo.  

No entanto, a marca Sud de France certifica um conjunto muito 

alargado de produtos, os quais se destinam a diferentes momentos 

de consumo e adaptados a diferentes perfis gastronómicos – do 

tradicional ao gourmet.  

Também a marca Sud de France promove e valoriza a região através 

da sua gastronomia, a qual é reconhecida em toda a França, sendo 

alguns dos pratos reconhecidos a nível mundial. Alguns dos pratos gastronómicos mais emblemáticos 

são o cassoulet, foie gras de Gers e Lot, anchovas de Collioure, roquefort com zezette de Sète, trufa de 

Lalbenque ou os famosos patos de Pézenas e Nîmes.  

A marca Sud de France compreende os seguintes valores: 

▪ Simplicidade e facilidade; 

▪ Autenticidade; 

▪ Modernidade.  

 

 

4.3.3. Sud de France Développmen 

 

As atividades relacionadas com a gestão da marca são coordenadas pelo Sud de France Dévelopoment, 

o qual define estratégias coletivas para distribuição, exportação e desenvolvimento de negócios (Donner 

et al., 2016). Assim, a sua missão passa por desenvolver e acompanhar a exportação das empresas da 

região através da definição de estratégias coletivas que possibilitam às empresas regionais a conquista 

de novos mercados.  

Na prossecução deste desígnio, a marca 

regional apresenta algumas ferramentas 

importantes, designadamente a 

disponibilização de 25 000 estudos de 

mercado, 186 perfis de países – as quais 

têm mais de 10000 páginas de 

informação-, base de dados de 

importadores, bem como calculadoras de 
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taxas alfandegárias.  Este trabalho profissionalmente realizado é, ainda, complementado por um 

acompanhamento às empresas regionais em feiras internacionais, convenções empresariais, missões de 

prospeção e ações de promoção nos mais diversos canais de distribuição.  

 

O Sud de France Développement desenvolve, também, cerca de 300 ações anuais, as quais se encontram 

divididas em quatro departamentos, designadamente turismo, vinho, agroalimentar e multissetorial. 

 

 

4.3.4. Departamento do Vinho  

 

Como já referido anteriormente, o vinho apresenta um grande simbolismo e importância económica 

nesta região. A sua qualidade e ligação ao território são demonstrados através do elevado número de 

vinhos certificados com Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Denominação de Origem Controlada 

(DOC), mais concretamente, 32 vinhos certificados com IGP e 55 vinhos certificados com DOC.  

4.3.5. Departamento do Turismo  

 

A marca Sud de France assume um papel de grande relevância na promoção turística da região ao 

estabelecer certificação a muitas empresas e estabelecimentos. Exemplos disso são os cerca de 1100 

estabelecimentos rotulados com “Tourisme Sud de France”, os quais são reconhecidos pela Qualité 

Tourisme – criada pelo estado francês para certificar os estabelecimentos e profissionais que trabalham 

no setor do turismo.  
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Os estabelecimentos turísticos que ostentam a marca “Tourisme Sud de France” correspondem a 

estabelecimentos e/ou serviços de alojamento, restauração, degustação de vinhos, produtos locais, 

culturais e turísticos, atividades desportivas e de lazer, bem como agências de viagens.  

A certificação “Tourisme Sud de France” pressupõe a realização de auditorias externas e independentes, 

sendo concedida por um período de 3 anos. Esta certificação é um instrumento de proximidade e de 

ligação ao território em que os estabelecimentos de enquadram, sendo também uma garantia de 

qualidade e do Know-How existente nos estabelecimentos turísticos da região.  

 

4.3.6. Departamento Multissetorial 

 

Este departamento subdivide-se em quatro áreas: bem-estar, tecnologias digitais, água e meio-

ambiente. É responsável por auxiliar cerca de 400 empresas regionais nas suas missões empresariais, 

contabilizando-se 40 missões distribuídas por 35 países.  

Além disso, este departamento é responsável pela organização de um evento – Connec`Sud - com o 

objetivo de apoiar a estruturação de projetos e a abertura de novas oportunidades para estas empresas, 

fundamental para a valorização e promoção destas empresas e o consequente estabelecimento de 

acordos / parcerias / negócios interempresas.  

 

4.3.7. Departamento do Agroalimentar   

 

No âmbito de trabalho do departamento do Agroalimentar estão incluídos produtos como o marisco, 

produtos delicatessen, prodtis alimentres frescos, produtos orgânicos, bem como as frutas e vegetais.   

Das empresas produtoras e/ou comercializadoras destes produtos, este departamento auxilia mais de 

380 empresas nas mais diversas ações de promoção realizadas anualmente, as quais são fundamentais 

para a criação de novos mercados.  

Assim, este departamento está na linha da frente no esforço de promoção das exportações das empresas 

associadas à marca Sud de France, realizando testes e contratos de exportação, bem como organizando 

convenções empresariais e participando em grandes feiras internacionais. 

Além disso, entre outras iniciativas, importa destacar a coorganização da MedFel -  a maior feira 

internacional de frutas e legumes realizada em França.  

 

4.3.8. Forum internacional d`Affaires (FIA) 

 

A Sud de France Développement organiza o Forum internacional d`Affaires (Fórum Internacional de 

Negócios), o qual possibilita que as empresas regionais possam ter acesso a reuniões presenciais com 

potenciais clientes, oriundos de 40 países, bem como com especialistas das mais diversas áreas.  

A compreensão do modus operandi do Fórum, na ótica das empresas, pode ser ilustrado da seguinte 

forma:  

 

Passo 1

As empresas apresentam a 
sua oferta através do site do 

Fórum

Passo 2

Os compradores escolhem as 
empresas que desejam 

encontrar em resultado da 
procura efetuada e da 

degustação organizada no 
dia anterior às consultas

Passo 3

As empresas aceitam ou 
rejeitam as propostas 

enviadas pelos compradores
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A área de degustação do Fórum Internacional está aberta a todos os visitantes da exposição Vinisud, os 

quais têm a oportunidade de contactar com as empresas regionais presentes e respetivos produtos, 

com destaque para os mais de 1200 vinhos em exposição. 

Os dois dias do evento repercutem-se em mais de 2000 reuniões entre compradores e empresas 

regionais.  

 

   

 

4.3.9. Casas da região Occitanie / Pyrénées-Méditerranée no estrangeiro 

 

A marca Sud de France tem, ainda, pontos de promoção e comercialização própria em diversas cidades 

de importância económica a nível mundial, tais como Xangai, Londres, Nova Iorque e Casablanca. Estas 

Casas da Região caracterizam-se pela sua versatilidade e polivalência, as quais não se destinam apenas 

à venda dos produtos expostos, mas, também, como polos de desenvolvimento de negócios 

internacionais.  

Nesse sentido, as lojas contemplam espaços de venda 

aos consumidores, mas também salas de reuniões, 

espaços de divulgação de produtos e salas de 

trabalho para as empresas regionais. As Casas 

contemplam, ainda, um corpo de colaboradores 

altamente preparados, conhecedores do território, 

empresas e produtos do Sud de France.   

As iniciativas realizadas pelo Sud France 

Développment têm permitido potenciar a marca, 

contribuindo para uma maior afirmação da região e 

respetivos produtos e empresas. Um indicador da atratividade da marca pode ser traduzido pelo 

crescente número de membros que dela fazem parte (Donner et al., 2016). 

5. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGROALIMENTARES 

  

O Baixo Tâmega é uma região com condições edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento de 

determinadas culturas agrícolas. Na caracterização dos principais produtos agroalimentares do 

território, importa salientar duas perspetivas:  

• Por um lado, a caracterização de determinadas culturas que, embora não tendo dimensão 

comercial expressiva, assumem um elevado simbolismo no território, o qual está associado à 

importância comercial e laboral do passado, mas também, a aspetos históricos, agrosociais e 

culturais; 
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• Por outro lado, importa salientar os produtos agroalimentares que, não fazendo parte da 

história da região – e suas gentes – se têm destacado enquanto fontes geradoras de riqueza e 

mão-de-obra, as quais apresentam um grande potencial de crescimento na região.   

De acordo com as suas similitudes e caraterísticas, identificam-se seis grandes categorias de produtos 

agroalimentares, designadamente: (i) Vinho, (ii) Mel e Compotas, (iii) Frutas (iv) Padaria e Doçaria, (v) 

Hortícolas, (vi) Carnes Frescas e Transformados. Além disso, surge um subsetor de âmbito transversal – 

Gastronomia -, o qual apresenta uma elevada importância estratégica para a promoção, comercialização 

e valorização dos produtos agroalimentares referidos anteriormente.  

 

 

5.1. Vinho 

 

A vitivinicultura é uma atividade muito expressiva no Baixo Tâmega, a qual está associada, 

principalmente, à produção de Vinho Verde, estando inserida na Região Demarcada dos Vinhos Verdes 

– a maior Região Demarcada portuguesa e uma das maiores da Europa (CVRVV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CVRVV 

 

Os Municípios de Amarante e Celorico de Basto são os Municípios do Baixo Tâmega que registam uma 

produção de vinho mais expressiva, tal como evidenciado no quadro 1.  

 

Quadro 1 | Caracterização da produção de Vinho (2016) por âmbito geográfico 

 

Âmbito 

geográfico 

Área de 

produção (ha) 

Quantidade 

produzida (l) 

Quantidade 

engarrafada (l) 
Produtores (Nº) 

Amarante 1 244 5 312 513 1 397 978 1 440 

Baião 684 1 968 479 445 044 769 

Celorico de Basto 956 5 009 063 1 198 632 1 088 

Marco de 

Canaveses 
625 1 463 910 698 620 482 
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Baixo Tâmega 2 884 13 753 965 3 740 274 3 779 

 

Fonte: CVRVV 

 

Do vinho produzido na região, a esmagadora maioria corresponde ao Vinho Verde, o qual significa a 

cerca de 40% do total produzido na NUT III Tâmega e Sousa e 19% do total produzido na Região dos 

Vinhos Verdes. A figura 1 evidencia, precisamente, a quantidade de Vinho Verde produzido na NUT III 

Tâmega e Sousa.  

 

Figura 1 | Produção de Vinho Verde por Município, litros (2016) 

 

 

Fonte: CVRVV 

 

Apesar de o Vinho Verde produzido no Baixo Tâmega poder ser engarrafado fora do território – do 

mesmo modo como pode ser produzido fora do território e engarrafado na região - a quantidade 

engarrafada no Baixo Tâmega segue a mesma tendência da produção, ou seja, com os Municípios de 

Amarante e Celorico de Basto em evidência.  

 

Quadro 2 | Comercialização de Vinho Verde engarrafado no ano de 2016 (litros) 

 

Âmbito geográfico Quantidade engarrafada (l) 

Amarante 1 251 343 

Baião 367 327  

Celorico de Basto 1 151 017 

Marco de Canaveses 683 529 

0
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Baixo Tâmega 3 453 216 

 

Fonte: CVRVV  

 

De facto, o Vinho Verde é, provavelmente, o principal produto agroalimentar da região, cuja produção 

gera um Volume de Negócios que se estima estar compreendido entre os 25M€ e os 40M€.  

 

 

5.2. Mel e Compotas 

 

5.2.1. Mel  

 

Em resultado das extensas manchas de floresta da região, especialmente as que se inserem em torno 

da Serra do Marão, o Baixo Tâmega apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento da 

atividade apícola, sobretudo ao nível da produção de mel, o qual, em consequência do clima e da 

vegetação, apresenta características distintas e é percecionado como sendo de grande qualidade.    

 

 

Fonte :https://www.tamegasousa.pt/apicultores-produzem-mel-nas-serras-marao-e-aboboreira/ 

 

A caracterização da atividade apícola na região é evidenciada através do quadro 3, destacando-se a 

maior atividade apícola desenvolvida no Município de Amarante.  

 

Quadro 3 | Caracterização da produção de mel no Baixo Tâmega 

 

Âmbito geográfico 
Total de colmeias 

(Nº) 
Produtores (Nº) 

Amarante 3 259 162 

Baião 985 36 

Celorico de Basto 2 109 77 

Marco de Canaveses 1 723 89 

Baixo Tâmega 8 076 364 
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Fonte: DGAV 

 

Neste sentido, estima-se que a produção de mel na região resulte num Volume de Negócios 

compreendido entre os 500 mil euros e os 800 mil euros, o qual resulta, sobretudo, do desenvolvimento 

da atividade enquanto segunda ocupação profissional e/ou hobby, na medida em que, é uma atividade 

pouco profissionalizada.   

 

 

5.2.2. Compotas 

 

A produção de compotas e marmeladas no Baixo Tâmega apresenta uma reduzida dimensão produtiva 

e comercial, estando muito relacionada com a produção frutícola da região, desenvolvendo se, na 

maioria dos casos, como uma forma de escoamento e diversificação da atividade produtiva.  

A maioria dos produtores comercializa os produtos com recurso às cadeias curtas de comercialização, 

sendo percetível o esforço destes empresários para a venda online e na melhoria da imagem na 

apresentação dos produtos, começando a verificar-se, também, a aposta nas compotas Gourmet.  

 

 
Compotas da Casa do Vale, Baião 

Fonte: http://observador.pt/2016/07/28/nesta-quinta-do-douro-os-cogumelos-e-a-fruta-ganham-ao-vinho/ 

 

As compotas produzidas na região apresentam uma grande diversidade, as quais vão desde as 

variedades tradicionais, que incorporam fruta regional – laranja, mirtilo e maçã –, a variedades mais 

inovadoras resultantes de combinações como maçã com abacaxi, abóbora com laranja, pera com vinho 

do Porto, entre outras.   

 

 

5.3. Frutas 

 

O Baixo Tâmega apresenta condições edafoclimáticas favoráveis para a produção de determinados tipos 

de fruta. As frutas que caracterizam historicamente o território são os Citrinos da Pala e as Maçãs de 

Basto. No entanto, a região tem assistido, atualmente, ao cultivo e produção de outras culturas frutícolas, 

designadamente o Kiwi e os Pequenos Frutos.  
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5.3.1. Citrinos da Pala 

 

Os Citrinos da Pala consistem em citrinos de laranjeiras, tangerineiras e limoeiros, obtidos na área 

geográfica delimitada para a sua produção, a qual, no Baixo Tâmega, insere-se em algumas freguesias 

ribeirinhas dos Municípios de Baião e Marco de Canaveses, localizadas junto ao rio Douro.  

 

 

Citrinos da Pala, Baião 

Fonte: https://visitbaiao.pt/2017/04/08/citrinos-da-pala/baiao_terra_sabores_citrinos_pala_2/ 

 

A produção dos Citrinos da Pala evidencia uma reduzida escala produtiva, sendo a comercialização 

fundamentalmente realizada em fresco e através da venda direta ao público. 

Recentemente, surgiram algumas iniciativas empresariais interessantes que passam pela transformação 

de Citrinos das Pala - sendo exemplo as compotas à base de Laranja da Pala -, as quais podem contribuir 

para a valorização económica deste fruto.  

 

5.3.2. Maçãs de Basto  
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As Maçãs de Basto caracterizam-se por serem produzidas na região de Basto, a qual abrange um dos 

Municípios do Baixo Tâmega – Celorico de Basto. As Maçãs de Basto incluem as variedades Pipo de 

Basto, Verdeal ou Pêro Laranja, Pêro da Lixa, Porta da Loja, Malápios e Camoesas.  

 

A produção de Maçãs de Basto é atualmente pouco expressiva na região, destinando-se, sobretudo, ao 

autoconsumo, não se registando uma grande presença de pomares que tenham como destino a 

comercialização.  

 

 

5.3.3. Kiwi  

 

O desenvolvimento da kiwicultura no Baixo Tâmega tem assinalado um considerável investimento nas 

últimas décadas. Das variedades de Kiwi produzidas na região, a variedade Hayward é a mais comum, 

existindo também plantações de kiwis de outras variedades, designadamente de Kiwi Arguta. 

O Quadro 4 apresenta uma estimativa de produção de Kiwis na região, a qual contempla 4 indicadores, 

permitindo compreender melhor a dinâmica produtiva existente no território.  

 

Quadro 4 | Estimativa da produção e comercialização atual de Kiwis por âmbito geográfico 

 

Âmbito 

geográfico 

Área de 

Produção 

(Ha) 

Quantidade 

produzida (ton.) 
Produtores (Nº) 

Volume de 

Negócios (€) 

Amarante 60 960 10 566 400 

Baião 20 320 5 188 800 

Celorico de Basto 25 400 4 236 000 

Marco de 

Canaveses 
30 480 6 283 200 

Baixo Tâmega 135 2 160 25 1 274 400 

 

Pressupostos: (1) Produtividade média: 16 toneladas/ha; (2) Preço médio: 0,59 €/Kg. 

5.3.4. Pequenos Frutos 
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A produção de mirtilos no Baixo Tâmega tem registado um aumento de investimentos nos últimos anos.  

Atualmente, a área de produção na região é superior a 160 hectares e estima-se que o Volume de 

Negócios resultante da produção se situa entre os 2M€ e os 3M€. 

 

Quadro 5 | Área total de produção de mirtilos no Baixo Tâmega 

 

Âmbito geográfico Área total de Produção (ha) 

Amarante 24,65 

Baião 89,78 

Celorico de Basto 17,59 

Marco de Canaveses 29,31 

Baixo Tâmega 161,33 

 

Fonte: DRAPN, 2017 

 

 
Fonte: https://www.tamegasousa.pt/marco-encontro-de-produtores-de-mirtilo-com-as-maiores-referencias-

mundiais/ 

 

 

5.4. Carnes Frescas e Transformados 

 

5.4.1. Carnes Frescas 

 

Uma das atividades mais características do Baixo Tâmega relaciona-se com a produção animal, 

especialmente de animais bovinos, caprinos e ovinos – a qual está intrinsecamente relacionada com a 

gastronomia da região. O efetivo destes animais na região, em comparação com outros âmbitos 

geográficos, pode ser analisado através do Quadro 6.   

 

Quadro 6 - Efetivo animal por exploração (Nº) e localização (2009) 
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Fonte: Adaptado dos dados do INE, Recenseamento agrícola - séries históricas 

 

Dos dados apresentados, importa salientar que o efetivo médio animal de ovinos e caprinos no Baixo 

Tâmega é superior ao registado na respetiva NUT III, embora ligeiramente. Na produção de bovinos, 

assume especial relevância a produção de bovinos de raças autóctones, sendo a raça Arouquesa a mais 

expressiva no território.   

 

 

Bovino de raça Arouquesa 

Fonte: https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/cache/655714cd41c871b243e196bd0bf72cdf_w400.jpg 

 

Designação 
Portugal 

Continental 
Norte 

Tâmega 

e Sousa 

Baixo 

Tâmega 
Amarante Baião 

Celorico 

de 

Basto 

Marco de 

Canaveses 

Bovinos 

Efetivo 1 177 019 
325 

274 
18 766 5 750 1 649 766 2 453 882 

Explorações 41 279 24 656 3 133 1 415 341 197 581 296 

Efetivo 

médio 
28,5 13,2 6,0 4,1 4,8 3,9 4,2 3,0 

Ovinos 

Efetivo 2 211 173 
398 

874 
33 714 16 502 3 908 

5 

290 
2 861 4 443 

Explorações 50 197 17 157 3 829 1 840 489 577 270 504 

Efetivo 

médio 
44,1 23,3 8,8 9,0 8,0 9,2 10,6 8,8 

Caprinos 

Efetivo 405 627 
111 

825 
7 930 4 057 1 619 815 1 137 486 

Explorações 28 512 6 505 1 089 518 201 59 188 70 

Efetivo 

médio 
14,2 17,2 7,3 7,8 8,1 13,9 6,1 6,9 
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Embora se verifique uma diminuição do número de produtores ao longo dos anos, existe a tendência 

de os produtores apresentarem maiores efetivos animais, potenciando, desta forma, uma 

profissionalização da atividade. Importa realçar que a carne proveniente das raças Arouquesa, Maronesa 

e Barrosã é reconhecida com Denominação de Origem Protegida (DOP).  

 

Quadro 7 | Efetivo animal (adulto) por exploração de raças bovinas autóctones (n.º) e localização (2017) 

 

Raça Designação Amarante Baião 
Celorico 

de Basto 

Marco de 

Canaveses 

Arouquesa 

Efetivo 173 276 1 90 

Produtores 154 214 1 60 

Efetivo médio 1,1 1,3 1 1,5 

 

Maronesa 

Efetivo 68 n/a 5 n/a 

Produtores 12 n/a 2 n/a 

Efetivo médio 5,7 n/a 2,5 n/a 

 

Barrosã 

Efetivo n/a n/a 27 n/a 

Produtores n/a n/a 3 n/a 

Efetivo médio n/a n/a 9 n/a 

 

Fonte: Dados da ANCRA; Agrupamento de Produtores de Carne Maronesa; AMIBA 

 

Considerando o efetivo animal de bovinos de raças autóctones no território do Baixo Tâmega, estima-

se que o Volume de Negócios associado à produção de carne está compreendido entre os 350 mil euros 

e os 500 mil euros. 

 

5.4.2. Fumeiro  

 

O Baixo Tâmega regista tradição na produção de fumeiro tradicional à base de carne de porco - 

caracterizado pela produção artesanal e com recurso a carnes de animais criados de forma caseira na 

região. Além disso, o atamento das peças realiza-se de forma manual e a secagem é realizada, 

geralmente, com recurso a madeira de carvalho e de giesta. 

Do conjunto de produtos de fumeiro produzidos da região destacam-se o chouriço, salpicão, morcela, 

linguiça, presunto, farinheira, orelheira fumada ou a cabeça fumada.  
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Fumeiro de Baião 

Fonte: https://www.tamegasousa.pt/baiao-feira-de-fumeiro-visitada-por-100-000-pessoas-desde-a-primeira-edicao/ 

 

A maioria dos produtores da região apresenta uma reduzida escala produtiva, os quais comercializam 

os produtos a nível regional. Importa, contudo, salientar que, nos últimos anos, algumas empresas têm 

melhorado os seus níveis produtivos e comercializado os produtos para âmbitos geográficos mais 

abrangentes. Na prossecução deste desígnio, ganha especial relevância o facto de algumas empresas 

exportarem fumeiro da região, os quais se destinam, sobretudo, para o mercado da saudade.  

 

 

5.5. Padaria e Doçaria 

 

Alguns produtos de padaria e doçaria apresentam um grande simbolismo no contexto da região, os 

quais estão relacionados com a herança histórica do território, cujo “saber-fazer” desses produtos tem 

sido passado de geração em geração. Além dos aspetos simbólicos e históricos relacionados com a 

origem e produção destes produtos, a sua produção, atualmente, exerce um importante significado 

económico na região, sendo responsável por um número significativo de empregos e um Volume de 

Negócios que se estima entre os 15M€ e os 25 M€. 

 

Quadro 8 | Estimativa da atividade económica enquadrada na padaria e doçaria por âmbito geográfico 

 

Âmbito geográfico Estabelecimentos (Nº) Empregos (Nº) 

Amarante 45-65 400-500 

Baião 5-15 25-45 

Celorico de Basto 10-20 85-125 

Marco de Canaveses 40-55 450-550 

Baixo Tâmega 100-155 960 - 1220 

 

5.5.1. Padaria 
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Nos produtos de padaria, importa salientar aqueles que são mais 

típicos na região, designadamente a Broa de Milho e Centeio (ou 

mista), Pão de Padronelo, Pão Caseiro do Marco, Pão Podre 

(associado à Páscoa), a Bola de Carne à Lavrador, a Bola de Bacalhau 

e o Pão com Chouriço.  

 

 

Pão de Padronelo 

Fonte: http://zoom.jn.pt/pao/historia/pao_padronelo.html 

 

 

5.5.2. Doçaria 

 

A doçaria do Baixo Tâmega apresenta uma distinta tipicidade, sendo também bastante diversificada. Os 

doces regionais da região, além de apreciados pelas suas “gentes”, são também muito reconhecidos, 

procurados e apreciados fora do território, especialmente pelos turistas e visitantes da região. Abaixo, 

apresentam-se, por Município, alguns dos mais emblemáticos doces tradicionais da região. 

(i) Amarante: os doces conventuais de Amarante – cuja génese está ligada ao Convento de Santa 

Clara – designadamente, Papos de Anjo, S. Gonçalos, Foguetes de Amarante, Brisas do Tâmega 

e Lérias de Amarante, que são feitos de forma artesanal; 

(ii) Baião: os Biscoitos da Teixeira, associados às festas e romarias da região; 

(iii) Marco de Canaveses: as Fatias do Freixo, as Cavacas do Marco, os Biscoitos de Soalhães, os 

Rosquilhos Tortos e as Telhas, que estão também relacionadas com as festas e romarias; 

(iv) Celorico de Basto: Pão-de-Ló seco e húmido, Rosquilhos, Galhofas e Cavacas.  

 

 

 

Doces conventuais de Amarante: https:// www.tamegasousa.pt/amarante-

atelie-de-verao-coloca-criancas-e-jovens-a-fazer-doces-

conventuais/Biscoito da Teixeira: 

https://visitbaiao.pt/en/2017/04/08/biscoito-da-teixeira/ 

Fatias do Freixo: https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/cat/doces-e-produtos-

de-pastelaria/122-fatias-do-freixo 

Galhofas: http://www.probasto.pt/album_mel.htm 

 

 

5.6. Hortícolas 
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As culturas hortícolas do Baixo Tâmega englobam um grande número de variedades, cuja 

comercialização é realizada, fundamentalmente, no território. Importa, no entanto, enumerar a 

emergência de iniciativas empresariais diferenciadoras, como é o caso da produção de baby legumes e 

pimentos padrón, que visam nichos de mercado e a exportação. Além disso, importa destacar a 

produção de cogumelos Shiitake na região, a qual é muito expressiva e apresenta alguma notoriedade.  

 

 

5.6.1. Cogumelos 

 

Atualmente, o cogumelo Shiitake é um dos produtos mais característicos do Baixo Tâmega, 

especialmente no Município de Amarante, registando-se um grande número de projetos de 

investimento em torno da produção deste hortícola.  

O Quadro 9 apresenta a estimativa atual da produção de cogumelo Shiitake no Baixo Tâmega, a qual se 

traduz num volume de negócios situado entre os 250 mil euros e os 350 mil euros. 

 

Quadro 9 | Estimativa da produção atual de cogumelo Shiitake no Baixo Tâmega 

 

Âmbito geográfico Quantidade produzida (Kg)  Produtores (Nº) 

Amarante 39000 - 48000 26 - 32 

Baião 7500 - 13500 5 - 9 

Celorico de Basto 4500 - 7500 3 - 5 

Marco de Canaveses 12000 - 18000 8 - 12 

Baixo Tâmega 63000 - 87000 42 – 58  

 

Apesar de a comercialização do cogumelo Shiitake ser realizada fundamentalmente em fresco, 

verificam-se algumas empresas que têm procurado inovar através da aposta na transformação dos 

cogumelos, designadamente na produção de patés, alheiras, chutneys, cogumelos desidratados, farinha 

de cogumelo, cogumelos em azeite, entre outros.  

 

 
Fonte: http://www.cm-amarante.pt/pt/cogumelos 

5.7. Gastronomia  
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A Gastronomia do Baixo Tâmega apresenta uma elevada tipicidade – a qual é reconhecida fora do 

território – significando uma oportunidade de valorização dos produtos endógenos, bem como no 

elevado potencial de atrair turistas que privilegiam o segmento do turismo gastronómico.  

Na oferta gastronómica, ao nível dos pratos típicos regionais, estão contemplados pratos como o cozido 

à portuguesa, as carnes grelhadas das raças bovinas autóctones (Arouquesa, Barrosã e Maronesa), o 

cabrito assado (característico dos Municípios mais montanhosos), o anho assado (principalmente nos 

Municípios mais próximos ao rio Douro), o bazulaque e o bacalhau à Freixieiro.   

 

    
Fonte: https://www.cm-

baiao.pt/index.php?info=YTozOntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjU6ImFjY2FvIjtzOjEyOiJub3RpY2lhc19sZXIiO3

M6MjoiaWQiO3M6NDoiMTc1OCI7fQ== 

https://www.tamegasousa.pt/cabrito-assado-em-destaque-fim-de-semana-gastronomico-em-celorico-de-basto/ 

https://www.tamegasousa.pt/tag/cozido-a-portuguesa/ 

 

O Baixo Tâmega tem, ainda, a particularidade de apresentar uma certa dinâmica ligada à cozinha criativa 

de excelência, com destaque para o restaurante Largo do Paço, da Casa da Calçada, que apresenta uma 

qualidade reconhecida internacionalmente, atestada com uma estrela Michelin, contribuindo para a 

diversidade da oferta gastronómica e para a projeção e visibilidade do território.   
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6. ENQUADRAMENTO NOS PLANOS / ESTRATÉGIAS TERRITORIAIS E SETORIAIS RELEVANTES 

 

O plano estratégico para a criação de uma marca regional de produtos endógenos no Baixo Tâmega 

integra um plano de ação que pretende ser um instrumento de promoção e valorização do Baixo 

Tâmega e respetivos produtos endógenos, designadamente o património, a paisagem, o artesanato e 

os produtos agroalimentares.  

A promoção e valorização integrada do território gerará externalidades positivas ao nível da 

comercialização, a qual será traduzida no fortalecimento e crescimento do volume de negócios das 

empresas agroalimentares e turísticas desta região.    

Importa salientar que o plano estratégico se enquadra nas estratégias e planos nacionais e regionais, 

nomeadamente na Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente 

(ENEI), nos Desafios Societais do Horizonte 2020, na Estratégia de Especialização da Região Norte (RIS3 

do Norte), no Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020) e no Programa de 

Desenvolvimento Rural (PDR 2020). Deste modo, o presente Plano estratégico para a criação de uma 

marca regional de produtos endógenos configura um importante contributo para a prossecução dos 

objetivos estratégicos de desenvolvimento económico e social a nível nacional e regional.  

 

 

6.1. Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI) 

 

Ao nível da Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI), 

a criação de uma marca regional no Baixo Tâmega contribui para a concretização de dois domínios 

prioritários – o agroalimentar e o turismo.  

No domínio do agroalimentar, é especialmente importante destacar os objetivos de tornar o setor líder 

em nichos de mercado específicos com base nas características diferenciadoras dos produtos nacionais, 

bem como em integrar medidas e instrumentos que articulem fileiras na perspetiva de potenciar 

recursos endógenos.  

Neste sentido, a marca regional pretende promover, valorizar e potenciar os produtos agroalimentares 

da região, especialmente os produtos que realcem as características diferenciadoras deste território, 

como forma de alavancar a produção e comercialização destes produtos no mercado.   

Os objetivos supracitados materializam-se nas respetivas áreas de atuação, as quais se relacionam com 

os alimentos saudáveis e sustentáveis, alimentos seguros, a conservação de alimentos, a biodiversidade 

e a utilização sustentável do espaço. Estas áreas de atuação espelham os valores subjacentes ao presente 

plano estratégico, o qual pretende incentivar as empresas para a produção de bens e serviços 

diferenciadores e com qualidade percecionada, à criatividade, a uma postura de melhoria contínua dos 

produtos e processos para satisfazer e exceder as expetativas dos stakeholders, bem como a promoção 

da sustentabilidade e valorização dos recursos naturais, paisagísticos e histórico-culturais ímpares do 

Baixo Tâmega.  

Além disso, e ainda no âmbito do domínio do Agroalimentar, importa destacar que a ENEI apresenta 

como medida para a internacionalização o reforço da origem, qualidade, singularidade, tradição e 

autenticidade, potenciando a diferenciação dos produtos endógenos portugueses, bem como a criação 

de uma marca para exportação associada a tal diferenciação. Assim, a criação de uma marca regional 
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no Baixo Tâmega significa uma oportunidade de afirmação da região no mercado externo, potenciando 

a internacionalização e exportação dos produtos agroalimentares do território.  

A presente Estratégia visa, ainda, estimular e aprofundar o desenvolvimento de grande parte das áreas 

de atuação do domínio prioritário relativo ao Turismo, designadamente a diversificação da oferta 

turística, a exploração da herança cultural e do turismo de natureza, bem como do turismo de saúde. 

Tal como foi evidenciado ao longo do presente plano estratégico, o Baixo Tâmega reúne elementos 

potenciadores dos vários tipos de oferta turística explicitados neste domínio prioritário, designadamente 

a paisagem singular, o património cultural – material e imaterial –, bem como as Termas de Amarante, 

as quais abrem uma janela de oportunidade para o desenvolvimento do turismo de saúde.  

Em termos de medidas políticas da ENEI para o domínio prioritário do turismo, importa realçar o apoio 

à investigação no âmbito da identidade e da herança cultural (património material e imaterial do país). 

Neste sentido, importa destacar que a marca regional do Baixo Tâmega pretende transmitir, 

efetivamente, a dimensão cultural do território - manifesta nas suas mais diversas formas -, as quais 

foram previamente identificadas no Diagnóstico Estratégico.  

 

 

6.2. Desafios Societais do Horizonte 2020 

 

O Horizonte 2020 é um Programa-Quadro comunitário de Investigação & Inovação, o qual corresponde 

ao maior instrumento da União Europeia especificamente orientado para apoiar a investigação, o qual 

é composto por três pilares programáticos, sendo que um desses pilares corresponde aos Desafios 

Societais.  

 

É nesta perspetiva que a o presente plano estratégico contribui, igualmente, para a superação dos 

Desafios Societais do Horizonte 2020, designadamente o desafio denominado como “segurança 

alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, investigação marinha e marítima e nas águas interiores, 

e bioeconomia”, sobretudo nalgumas das suas linhas gerais, designadamente as que se relacionam com 

a sustentabilidade e competitividade do agroalimentar. 

 

O plano estratégico vai, ainda, ao encontro do Desafio Societal designado “Ação Climática, Ambiente, 

Eficiência de Recursos e Matérias-Primas”, especialmente no que se relaciona com a proteção do 

ambiente, gestão sustentável dos recursos naturais, água, biodiversidade e ecossistemas, bem como na 

transição para uma economia e sociedade ecológica e a existência de um património cultural dinâmico 

e sustentável que dê resposta às alterações climáticas.  

 

 

6.3. Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3 do Norte) 

 

A Estratégia para a criação de uma marca regional de produtos endógenos do Baixo Tâmega contribui 

para a concretização da RIS3 Norte, em especial, no domínio de especialização “Sistemas 

Agroambientais e Alimentação” pelo facto de se procurar uma exata articulação entre o enorme 

potencial agrícola do Baixo Tâmega e a criação de produtos e serviços transacionáveis de elevado valor 

acrescentado. Ainda neste domínio, é dada especial atenção às oportunidades de inovação e valorização 
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dos produtos alimentares do território, com especial destaque para o desenvolvimento de produtos 

associados à gastronomia local e a segmentos de procura mais dinâmicos.  

 

Neste sentido, o plano estratégico pretende espelhar estes desígnios estratégicos, incentivando e 

capacitando os players para a produção e comercialização de produtos agroalimentares com estas 

características no território, os quais foram estudados e analisados e configuram uma oportunidade de 

desenvolvimento e transformação do agroalimentar do Baixo Tâmega. 

 

Um outro domínio de especialização da RIS3 do Norte que se relaciona com a Estratégia apresentada é 

o denominado “Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo”, o qual visa proporcionar a 

valorização de recursos culturais e intensivos do território e a oferta turística relevante. Neste sentido, a 

marca regional promoverá a oferta turística intrinsecamente relacionada com a região, valorizando a sua 

cultura e gastronomia, contribuindo, assim, para um turismo com um elevado capital simbólico, 

tornando-o, dessa forma, distintivo e diferenciador.  

 

 

6.4. Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) 

 

O PDR 2020 visa o “crescimento sustentável do setor agroflorestal em todo o território nacional”, o qual 

define nos objetivos estratégicos a importância da rentabilidade económica da agricultura, a promoção 

de uma gestão eficiente e proteção dos recursos, bem como a criação de condições para a dinamização 

económica e social do espaço rural. É neste sentido que o PDR 2020 evidencia em algumas das suas 

prioridades a necessidade de aumentar a competitividade e a viabilidade das explorações agrícolas, a 

organização da cadeia alimentar, bem como a restauração, preservação e melhoria dos ecossistemas 

dependentes da agricultura e das florestas.  

 

O plano estratégico para a criação de uma marca regional de produtos endógenos no Baixo Tâmega 

tem como um dos pontos centrais os produtos agroalimentares e, nesta perspetiva, a sua promoção e 

valorização integrada com os demais produtos do território permitirá ir ao encontro das prioridades e 

objetivos estratégicos anteriormente referidos. A diferenciação dos produtos endógenos do território – 

pelas suas características e ligação ao território – permitirá incorporar valor acrescentado aos produtos, 

tornando as respetivas empresas mais competitivas. Além disso, e tendo em consideração a importância 

da preservação da paisagem natural da região, a criação da marca ambiciona a preservação dos 

ecossistemas afetos à produção dos produtos agroalimentares, reforçando, deste modo, o contributo 

desdeste plano estratégico para o cumprimento das prioridades provenientes do PDR 2020.  

 

De igual modo, o presente plano estratégico está articulado com o objetivo do PDR 2020 de reafirmar 

estrategicamente o setor agroalimentar na economia nacional enquanto setor produtor de bens 

transacionáveis, sendo dado particular relevância aos instrumentos de política pública que contribuem 

de forma determinante para o apoio ao investimento, com destaque para a promoção da 

competitividade e sustentabilidade do setor agroalimentar e a dinamização do meio rural, bem como 

pelo melhor posicionamento no mercado e na cadeia de valor.  

Esta articulação entre o presente plano estratégico e os objetivos do PDR 2020 é especialmente evidente 

na medida em que, o plano estratégico apresentado configura uma estratégia territorial que articula e 
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integra vários domínios do território, os quais potenciam a atração de investimento, a fixação de postos 

de trabalho e a competitividade das empresas agroalimentares, estimulando, assim, o desenvolvimento 

económico e social da região.  

 

 

6.5. Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020 

 

O plano estratégico para a criação de uma marca regional de produtos endógenos no Baixo Tâmega 

contribui, igualmente, para a concretização dos desígnios estratégicos do Norte 2020, os quais podem 

ser evidenciados nos respetivos eixos prioritários, prioridades de investimento e princípios horizontais.  

Deste modo, importa salientar os eixos prioritários 4 e 6 do Norte 2020, os quais são denominados de 

“Qualidade Ambiental” e “Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores”, respetivamente.  

No eixo prioritário 4 – Qualidade Ambiental – enquadram-se as preocupações com a preservação e 

proteção do ambiente e a utilização eficiente dos recursos, nas quais se inserem, também, os objetivos 

associados à preservação, conservação e valorização do património natural e cultural no contexto de 

estratégias regionais de desenvolvimento turístico.  

Assim, o plano estratégico para a criação de uma marca regional de produtos endógenos no Baixo 

Tâmega desempenha um papel de enorme relevo na prossecução destes objetivos na medida em que, 

visa promover e valorizar os ativos naturais e culturais do território, potenciando a dinamização da oferta 

turística, a qual é consubstanciada na atração de um maior número de visitantes à região.  

Por outro lado, no eixo prioritário 6 do Norte 2020 – Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores – 

enquadra-se o estímulo ao crescimento do emprego a partir do desenvolvimento do potencial 

endógeno, o qual poderá ser alcançado por via da valorização económica dos recursos endógenos, 

através de estratégias de competitividade regional. É especialmente evidente que a criação de uma 

marca regional de produtos endógenos no Baixo Tâmega significa uma oportunidade na prossecução 

destes objetivos visto que, existe a expectativa de um incremento de valor acrescentado no 

desenvolvimento de produtos e serviços, perspetivando-se, desse modo, um aumento do emprego e 

das condições de vida dos profissionais afetos aos setores da agricultura e do turismo.  

Além dos eixos prioritários, importa destacar o princípio horizontal do desenvolvimento sustentável, o 

qual pretende assegurar a preservação e a valorização da biodiversidade, fundamental para o combate 

às alterações climáticas, o qual é gerador de impactos positivos na economia local.  

No contexto do Baixo Tâmega, este é um princípio a que o presente plano estratégico obedece, implícita 

e explicitamente. Este desígnio é especialmente evidente através da importância que é atribuída à 

paisagem natural da região, a qual foi abordada no diagnóstico estratégico, fundamental para a 

promoção das características ímpares e diferenciadoras deste território, com especial destaque para as 

áreas classificadas e enquadradas na Rede Natura 2000, como é exemplo a Serra do Marão. 
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7. ANÁLISE SWOT 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Baixo Tâmega está inserido na Região Demarcada 

dos Vinhos Verdes, a qual corresponde à maior 

Região Demarcada de vinhos portuguesa, sendo 

uma das maiores da Europa 

Inexistência de uma estratégia integrada de 

planeamento e gestão do turismo na região 

Localização privilegiada junto de importantes 

núcleos urbanos nacionais (Porto, Braga, Guimarães 

e Vila Real)  

Subaproveitamento dos recursos endógenos 

enquanto incremento na economia local 

Proximidade ao Aeroporto Dr. Francisco Sá 

Carneiro, ao Porto de Leixões e redes rodoviárias e 

ferroviárias nacionais e internacionais  

Explorações agrícolas de reduzida dimensão física 

e económica 

Existência de iniciativas relevantes na promoção do 

agroalimentar da região promovidas por entidades 

regionais 

Pulverização da oferta e parca consolidação dos 

produtos turísticos 

Conjunto rico e distinto de ativos naturais e 

culturais de especial interesse turístico, com 

destaque para a paisagem, elementos 

arqueológicos e geológicos, artesanato, património 

imaterial, bem como o vasto património civil e 

religioso 

Setor agroalimentar pouco profissionalizado e 

empresarializado  

Unidades hoteleiras de qualidade e 

complementares da oferta turística tradicional (e.g. 

Casa da Calçada) 

Ausência de uma estratégia integrada de 

calendarização e comunicação dos grandes 

eventos existentes no território 

Culturas agrícolas com elevado simbolismo no 

território, as quais estão associadas a aspetos 

históricos, agrosociais e culturais 

Reduzido valor acrescentado dos produtos 

agroalimentares locais 

Existência de produtos identificativos do território e 

de qualidade diferenciada (IGP, DOP) 

Debilidades na estratégia de promoção e 

escoamento dos produtos agroalimentares, aos 

níveis nacional e internacional 

Presença de elementos patrimoniais relevantes, 

classificados como Imóvel de Interesse Público e 

Monumento Nacional 

Maioria dos Artesãos com idade avançada  

Recursos naturais com elevada biodiversidade ao 

nível de fauna e flora, com destaque para a Serra do 

Marão, classificada como um Sítio de Importância 

Comunitária (SIC), enquadrada na Rede Natura 2000 

Inexistência de grandes marcas que possam 

absorver e valorizar a produção agroalimentar 

regional  

Rota do Românico  

Inexistência de um sistema de identificação e 

atualização de informação relativa ao perfil dos 

visitantes do território, suas expectativas e 

exigências 
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Existência de uma rede de lojas de produtos locais 

(Dolmen) 
Fraca notoriedade das potencialidades da região  

Condições edafoclimáticas favoráveis ao 

desenvolvimento da atividade agrícola 

Fraca oferta de serviços de guias turísticos com 

conhecimento da região 

Importantes vestígios de presença humana em 

diversos períodos históricos – com especial 

destaque para a idade pré-histórica, idade antiga e 

medieval 

Perda e envelhecimento da população 

Balança comercial da região com saldo positivo e 

acima da média do país e da região norte. 

Reduzida articulação entre os setores do 

agroalimentar e do turismo 

 
Debilidades colaborativas entre as instituições 

ensino superior e as empresas 

 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Previsão de crescimento do setor do turismo nos 

próximos anos  

Risco inerente à atividade agrícola maior do que em 

outros setores da economia 

Aumento do interesse pelo turismo de natureza e 

ecoturismo, bem como do turismo religioso 

Progressiva pressão competitiva relacionada com o 

crescimento de novos espaços económicos 

(alargamento europeu e países asiáticos) 

Criação de rotas e circuitos turístico-culturais que 

contribuam para a constituição de produtos 

turísticos que valorizem os recursos endógenos 

Aumento da intensidade de fenómenos climáticos 

adversos e do risco de pragas e doenças nas 

explorações agrícolas 

Elevado potencial de crescimento do desporto de 

natureza (e.g. trail running, BTT, canoagem, 

escalada, caminhada, montanhismo, orientação, 

entre outras)  

Dificuldade no acesso à informação e à sua 

interpretação por parte das empresas, 

relativamente a projetos/iniciativas a que podem 

recorrer 

Potencial de desenvolvimento de um cluster 

agroalimentar, aproveitando os recursos existentes 

e sectores complementares 

Baixos níveis de consciência cívica e de 

sensibilização das populações para as questões 

patrimoniais e ambientais 

Potencial de desenvolvimento do turismo de saúde 

e bem-estar com a abertura das Termas de 

Amarante 

Agravamento dos desafios demográficos 

Implementação de um sistema de recolha de dados, 

quantitativos e qualitativos, sobre o perfil de 

visitante e suas necessidades  

Desflorestação e extinção de ecossistemas, 

debilitando a biodiversidade 

Melhoria da oferta ao nível do turismo 

enogastronómico  

Diminuição ou mesmo desaparecimento de 

atividades artesanais e tradicionais 

Estruturação da oferta turística ancorada em 

pacotes turísticos integrados à escala regional 
Descaracterização histórica e cultural 
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Estratégia de internacionalização dos produtos 

agroalimentares no quadro das prioridades políticas 

nacionais 

Dificuldades na sustentabilidade dos recursos 

naturais e paisagísticos 

Desenvolvimento de estratégias de promoção e 

valorização dos produtos locais 

Utilização indevida de denominação de produtos de 

qualidade (e.g. Uso indevido da marca Vinho Verde) 

Generalização do uso das redes sociais e meios 

digitais, bem como o uso alargado de dispositivos 

móveis para orientação e avaliação de atrações 

turísticas no terreno 

Políticas protecionistas de mercados estratégicos 

Procura crescente de produtos biológicos, de época, 

regionais e nacionais, nomeadamente os ligados à 

dieta mediterrânica 

 

Formação técnica dos profissionais do 

agroalimentar para incrementar a produtividade e 

rentabilidade das empresas 

 

Valorização dos recursos endógenos através da 

crescente atividade turística em Portugal 
 

Mercado crescente de consumidores urbanos 

ávidos de novas vivências e experiências em meio 

rural 

 

 Certificação de produtos locais, garantindo a 

qualidade e autenticidade regional  
 

Criação de novos percursos pedestres e ciclovias em 

contexto de natureza 
 

Potencial de exportação de alguns produtos 

agroalimentares (Vinho Verde, fruta, mel, entre 

outros)  
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