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RESUMO 

	  
A Rede das Aldeias do Xisto é um projecto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, que 

abrange 27 aldeias na Região Centro de Portugal (mais concretamente no Pinhal Interior), liderado 

pela ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria com 21 

Municípios da Região Centro e com mais de 100 operadores privados que actuam no território. 

O projecto enquadra-se no contexto dos projectos de desenvolvimento regionais sustentáveis, na 

medida em congrega diversos recursos transversais ao território e socorre-se do planeamento 

estratégico baseado no conhecimento e na sua partilha e disseminação, ancorado numa cooperação 

entre as autoridades locais e o sector público, na contribuição directa dos cidadãos e, finalmente, na 

pesquisa de mercado, segmentação e avaliação. Deste modo, na sua vertente de promoção turística, 

insere-se no âmbito do marketing territorial essencialmente por encarar o território como um produto 

em si (produto territorial como o conjunto de infraestruturas, actividades, serviços e factores 

simbólicos), dependente de uma liderança regional com uma visão de futuro, da criação de redes, e 

da promoção do empreendorismo e do envolvimento das populações na agenda regional. 

Neste sentido, a marca Aldeias do Xisto surge num momento em que essas redes de infraestruturas 

turísticas, de serviços, de conhecimento e interação entre os diversos agentes estava consolidada. 

Centrou-se, então, numa primeira fase, na afirmação da identidade e da notoriedade do destino, para 

actualmente atravessar uma fase de consolidação dessa notoriedade e de aumento da atractividade, 

focando-se essencialmente na internacionalização, na captação de novos públicos e na aposta na 

comunicação comercial. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Rede das Aldeias do Xisto é um projecto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, que 

abrange 27 aldeias na Região Centro de Portugal (mais concretamente no Pinhal Interior), liderado 

pela ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria com 21 

Municípios da Região Centro e com mais de 100 operadores privados que actuam no território. 

Apesar de terem surgido como projecto de desenvolvimento regional no ano 2000, as Aldeias do 

Xisto são relativamente recentes enquanto destino e marca turística (2006). No entanto, ganharam o 

seu espaço no panorama turístico nacional e são promovidas como um dos “produtos” da Região 

Centro de Portugal pelos organismos competentes para o efeito, integrados na estratégia de 

promoção interna e externa do país. Fruto da estratégia de desenvolvimento territorial implementada 

pode hoje afirmar-se que as Aldeias do Xisto são um caso de sucesso. Mas qual a importância e o 

contributo da estratégia de marketing e comunicação para esta evolução? É sobre esta questão 

que incide essencialmente o âmbito deste trabalho. 

 

Na primeira parte do trabalho foi importante operacionalizar alguns conceitos relevantes para o 

enquadramento teórico do tema, nomeadamente os conceitos de marketing e de marketing 

territorial (comparativamente, percebendo as suas especificidades e diferenças), bem com o de 

comunicação. Para os primeiros dois abordámos as definições fornecidas por Kotler (1996) e 

Madeira (2010), mas também por Valdani e Ancarani (2011) e Metaxas (2002), entre outros. Para o 

segundo conceito, o de comunicação, socorremo-nos de Watzlawick (1981), Berlo (1991) e McQuail 

(2003). 

De realçar que, para uma melhor compreensão do conceito de marketing territorial, foi fundamental 

também a definição de produto territorial. E como falamos de turismo socorremo-nos de alguns 

dados disponibilizados pelo Turismo de Portugal para uma breve caracterização do actual panorama 

do mercado turístico a nível nacional e regional. 

Finalmente, e perante os objectivos a que nos propomos com este trabalho, definimos ainda a 

metodologia e respectivas técnicas que utilizámos. 

 

Na segunda parte do trabalho procedemos à caracterização das Aldeias do Xisto, nomeadamente 

percebendo o contexto da sua criação enquanto projecto de desenvolvimento regional a partir do ano 

2000. Para tal analisámos os documentos que enquadravam as estratégias de desenvolvimento 

regional estipuladas pelo Governo para a Região Centro, bem como os documentos que definiram o 

âmbito do projecto Aldeias do Xisto pelas entidades de desenvolvimento regional, com destaque para 

a CCDRC- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Neste particular é de 

extrema importância a entrevista a Armando Carvalho, antigo Coordenador da AIBT- Acção Integrada 

de Base Territorial do Pinhal Interior, considerado o “pai” das Aldeias do Xisto. 

 

Numa perspectiva de marketing turístico propusémo-nos conhecer a estratégia de marketing e 

comunicação das Aldeias do Xisto, analisando os documentos estratégicos produzidos pela 
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ADXTUR que definem os objectivos para a marca, e também entrevistando o Presidente da 

ADXTUR, função que acumula com a de Presidente da Câmara Municipal do Fundão, obtendo assim 

a perspectiva actual do posicionamento da marca, a relação com os objectivos de desenvolvimento 

regional que o projecto continua a perseguir, e ainda, a perspectiva de um parceiro público do 

projecto. A perspectiva dos parceiros privados é dada através das entrevistas a Pedro Pedrosa e 

Paulo Guilherme, o primeiro enquanto administrador de uma empresa de animação turística, e o 

segundo enquanto gestor de uma Casa de Turismo em Espaço Rural, ambos parceiros da ADXTUR. 

Por último, as entrevistas a turistas que visitaram as Aldeias do Xisto e/ou que participaram em 

eventos organizados pela marca fornece a perspectiva do público visitante e utente da marca. 

 

Finalmente, propomo-nos compreender quais são e como são utilizadas as ferramentas de 

marketing e comunicação das Aldeias do Xisto, analisando para isso os suportes de comunicação 

e de promoção utilizados pela marca. 
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CAPÍTULO I  - TURISMO EM PORTUGAL E ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1- Turismo em Portugal: alguns números 

De acordo com os dados mais recentes fornecidos pelo Turismo de Portugal, no seu Boletim 

Trimestral de Setembro de 2012, referentes ao 2º trimestre de 2012, as receitas do turismo 

ascenderam a 2 mil milhões de euros no período referido, valor este que se traduziu num significativo 

acréscimo homólogo (+4,1%, ou seja, +81 milhões de euros). As despesas, 776 milhões de euros, 

foram inferiores às atingidas no 2º trimestre de 2011 (-3,7% que correspondeu a -30 milhões de 

euros). Esta evolução contribuiu para que o saldo da balança turística tenha sido de 1,3 mil milhões 

de euros, mais 9,6% do que no trimestre homólogo de 2011 (+111 milhões de euros). 

 

Ainda de acordo com o mesmo documento, os 

estabelecimentos hoteleiros receberam 3,9 

milhões de hóspedes, dos quais 2,3 milhões 

(59%) eram estrangeiros, que originaram 10,8 

milhões de dormidas (-1,7%, ou seja, -189 mil 

dormidas que em 2011). O decréscimo 

homólogo assinalado no valor global, reflectiu o 

significativo decréscimo do mercado interno (-

9,2%), já que o externo aumentou 3,4%. O 

Reino Unido liderou o ranking dos principais 

mercados estrangeiros emissores de dormidas 

com 1,9 milhões, mas com menos 19 mil que em 

2011 (-1%), seguido da Alemanha (6,9%), 

Espanha (-9,5%), França (8,3%) e Holanda (9,1%). Os mercados dos EUA e do Brasil foram os que 

mais cresceram, com aumentos de 21% e 13,4%, respectivamente. 

 

No que toca à Região Centro, onde se localizam as Aldeias do Xisto, todos os indicadores baixaram. 

No período em análise, o número de hóspedes baixou 7,2%, o número de dormidas foi inferior em 

9,2%, e a taxa de ocupação/cama diminuiu 2,4%. Para estes resultados muito contribuiu a contracção 

do mercado interno, que é o principal fornecedor de turistas desta Região. Ainda de acordo com o 

Turismo de Portugal, IP, em 2011, o mercado nacional, com 1,9 milhões de dormidas, é claramente 

dominante nesta região (71%), pese embora a quebra de 3% nas dormidas face a 2010 (- 52 mil). Os 

residentes no estrangeiro, com uma representatividade na região de apenas 29% (748 mil dormidas), 

registaram, contudo, um acréscimo de 6,2%, equivalente a mais 44 mil dormidas. 

 

Perante este cenário, as previsões conjunturais não são animadoras. No Barómetro de Conjuntura 

aos Empreendimentos Turísticos - Inverno 2012/13, publicado pelo Turismo de Portugal, IP, pode ler-

se que “a conjuntura económica europeia é desfavorável e o agravamento das medidas de 

austeridade terá como consequência a perda de poder de compra da classe média, influenciando 

Imagem 1- Casa do Zé Sapateiro, Turismo em 
Espaço Rural, Ferraria de S. João (Penela) 
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decréscimos na procura, em especial de residentes e espanhóis”. Todas as regiões do País, com 

excepção do Algarve e da Madeira, demonstram algum pessimismo com os resultados que esperam 

para a próxima época de inverno, face ao inverno do ano passado.  

 

A Região Centro prevê diminuição na procura global, já que Portugal e Espanha, mercados que 

geram o maior número de dormidas nesta região, surgem com perspetivas de decréscimo. Quanto 

aos restantes mercados estrangeiros, o Turismo de Portugal prevê que o Brasil deverá aumentar a 

procura neste região, em especial nos hotéis de 4 e 3 estrelas, e os restantes mercados tenderão 

inequivocamente para uma estabilização da procura, com excepção do mercado francês que deve 

diminuir. 

 

2- Marketing Territorial – Enquadramento teórico 

O projecto das Aldeias do Xisto enquadra-se numa estratégia de desenvolvimento regional levada a 

cabo na Região Centro por diversos organismos públicos e privados, com o objectivo de promover o 

desenvolvimento social e económico desse território. Alcançar este objectivo envolve o recurso a um 

conjunto de acções e ferramentas, de entre as quais se destaca o marketing – mais concretamente o 

marketing territorial (Place Marketing). 

Do conjunto das obras analisadas, todas são unânimes em destacar a definição de marketing de 

Kotler (1996), como a orientação para os desejos e necessidades dos consumidores, através de um 

esforço integrado da empresa para satisfazer esses desejos e necessidades de forma mais eficaz do 

que os seus concorrentes. E de forma a atingir determinados objectivos. 

De acordo com Madeira (2010) o marketing divide-se em duas vertentes de actuação: 

- Marketing estratégico, cuja função é orientar a organização para as oportunidades existentes ou 

criar oportunidades atractivas que ofereçam um potencial de crescimento e rendibilidade. Tem 

uma dimensão temporal de médio e longo prazo; 

- Marketing operacional é a dimensão de acção do marketing, pretendendo criar volume de 

negócios, ou seja, vender, usando os métodos de venda e comunicação mais eficazes. É a 

vertente mais espectacular e visível do marketing, onde a publicidade e a promoção ocupam 

lugar de destaque. Tem uma dimensão temporal de médio e curto prazo. 

À vertente operacional chama-se usualmente “marketing mix”, tratando-se da combinação de quatro 

variáveis fundamentais: preço, produto, promoção e distribuição (a designada estratégia dos 4p, em 

inglês: product, price, place, promotion). 

 

Muito são os autores que fazem o paralelismo entre marketing territorial e marketing empresarial. A 

acção do marketing, tal como é implementado pelas empresas, centra-se na produção, distribuição e 

promoção de um produto ou serviço num mercado específico e a sua aquisição pelos consumidores. 

No entanto, embora o marketing territorial comungue dos mesmos objectivos que movem as 

empresas, um território envolve um conjunto de variáveis que extravasam os conceitos de produto e 

serviço, consequentemente implicando uma especificidade própria no que diz respeito ao marketing. 

Neste contexto, recorremos ao estudo de Valdani e Ancarani (2011). Os autores começam por referir 
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que os territórios têm de lidar com dois tipos de consumidores: os internos e os externos. Os 

primeiros consistem nos cidadãos residentes, trabalhadores e empresas já existentes no local, 

designados como stakeholders. Os consumidores externos são cidadãos não residentes, empresas 

exteriores ao território, visitantes profissionais e turistas. Distinguem-se pelos diferentes objectivos 

que os movem no seu relacionamento com o local, sendo o do público externo baseado na atracção 

(no sentido do conjunto de políticas adoptadas por um local destinadas a encorajar empresas, 

investidores e turistas, entre outros, a entrar no território) e o do público interno, na satisfação (no 

sentido em que as políticas adoptadas por um local são orientadas para garantir a satisfação dos 

cidadãos e empresa residentes, bem como dos actores envolvidos no planeamento estratégico, como 

é o caso dos organismos públicos e organizações de desenvolvimento local). 

 

Consequentemente, o marketing territorial implica a análise das necessidades dos stakeholders e 

consumidores (mercados) no sentido de criar, manter e reforçar com eles relações de troca 

(marketing territorial interno), e dos públicos externos de referência (marketing territorial externo), com 

o objectivo final de aumentar o valor e a atractividade de um local activando um ciclo virtuoso 

baseado num encadeamento satisfação-atractividade-valor. 

Neste sentido, o marketing territorial rege-se por 4 objectivos: 

1- definição de um adequado mix de bens e serviços; 

2- criação de incentivos para os utilizadores desses bens e serviços territoriais; 

3- melhoria das condições de acesso a esses bens e serviços; 

4- promoção da imagem e valores de um local no sentido de garantir que os potenciais 

utilizadores estão conscientes das suas vantagens. 

Não é difícil relacionar estas quatro acções com o tradicionais quatro elementos do marketing-mix 

elencados anteriormente. No entanto, o marketing territorial é mais complexo e não pode ser reduzido 

exclusivamente à necessidade de desenvolver estratégias de promoção e comunicação. Isto porque, 

tal como tem acontecido na evolução do marketing tradicional, o objecto das relações de troca não se 

baseia unicamente no produto, mas também e essencialmente nos valores intangíveis, tal como são 

percepcionados pelo público. No caso do marketing territorial esta visão resulta na abordagem a um 

local como um “produto territorial alargado”, na medida em que uma área geográfica pode ser 

considerada como um conjunto de infraestruturas, actividades, serviços e factores simbólicos. Por 

outras palavras, as infraestruturas e actividades existentes num determinado local representam a 

vertente “hard” da oferta, ao passo que a sua imagem, serviços oferecidos e know-how formam a 

vertente “soft”. Estas duas vertentes interligam-se no conceito de “produto territorial alargado” para o 

qual as componentes intangíveis, ou “soft”, são o principal factor de diferenciação e vantagem 

competitiva. 

 

Em suma, Valdanio e Ancarini (2011), centram o foco do marketing territorial na vertente intangível e 

simbólica de um território – que podemos designar de imaginário - como o principal factor de 

diferenciação, bem como sublinham que a estratégia de marketing para um território assenta nos 

seus recursos (incluindo as pessoas e o seu know-how) e dependem do conhecimento utilizado e 
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gerado, mais do que a tradicional perspectiva assente no produto. O enfâse é colocado na confiança 

e no conhecimento como recursos críticos, e o marketing territorial estratégico baseado em recursos 

relacionais e actividades de parceria e trabalho em rede. Neste sentido, no âmbito do marketing, 

propõem o conceito de local como um sistema cognitivo no contexto de uma economia do 

conhecimento. 

 

No contexto deste trabalho, que aborda uma marca com as especificidades das Aldeias do Xisto, 

importa ainda enquadrar o marketing territorial como uma das ferramentas para alcançar objectivos 

de desenvolvimento regional. Metaxas (2002:22) definiu-o como LED- Local Economic Development. 

Refere o autor que a maioria das abordagens teóricas e empíricas ao marketing territorial focam-se 

essencialmente no processo estratégico que ele representa, não o relacionando nem com o LED nem 

com a competitividade de um local. “Na nossa opinião o marketing territorial é um procedimento 

estratégico que deriva do planeamento estratégico para o desenvolvimento de uma cidade (local). O 

marketing territorial requer conhecimento, pensamento crítico, investigação primária e secundária, e 

análise estratégica. O marketing territorial não é algo fortuito ou que diga respeito unicamente a 

acções promocionais para promover a imagem das cidades (locais). O marketing territorial requer 

cooperação entre as autoridades locais e o sector público, a contribuição directa dos cidadãos e, 

claro, pesquisa de mercado, segmentação e avaliação, para que não se torne numa estratégia 

ineficaz (waste strategy). O marketing territorial é fácil de ser implementado se os agentes de uma 

cidade (local) tomarem consciência de que a imagem de uma cidade (local) é um bem essencial e 

distintivo, que tem de ser produzido, distribuído e promovido através de um processo de planeamento 

estratégico eficaz”. 

 

A importância do conhecimento ao serviço da estratégia de um território no contexto do mundo 

globalizado – ver no ponto seguinte a relevância dada à comunicação de massas, que decorre deste 

mesmo contexto - é salientado por Pacheco (2011). Perante novos paradigmas de competição, o 

planeamento estratégico surge como um meio para alcançar um desenvolvimento sustentado, 

assente na participação dos actores locais, hierarquizando medidas, seleccionando acções e 

promovendo a potenciação dos pontos fortes do território no exterior, com o intuito de captar novos 

recursos. Deste modo, o marketing territorial surge como um instrumento que facilitará o trabalho 

daqueles que desejam planear, de forma estratégica, o desenvolvimento de um território, 

nomeadamente no que respeita à promoção dos seus atributos em espaços mais vastos, contribuindo 

para robustecer a sua posição competitiva no mercado. O marketing de um território permitirá que 

este se torne mais permeável à realização de investimentos, à chegada de novos moradores ou de 

turistas, bem como à captação da organização de eventos mediáticos. 

 

Gaio e Gouveia (2007) juntam o facto de, pela sua heterogeneidade e amplitude, o produto territorial 

ser substancialmente complexo e muito dependente da pesada máquina pública, com timmings de 

actuação particularmente longos e onde a sustentabilidade do marketing é nuclear pois os seus 

objectivos são, para além de económicos, políticos e sociais, devendo no entanto assegurar uma 
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linha de orientação capaz de servir de referencial, independentemente das conjunturas económicas, 

dos ciclos políticos e dos índices de emprego. De facto, se entendermos que os factores críticos para 

o sucesso dos lugares estão amplamente associados à capacidade de criação de uma liderança 

regional com uma visão de futuro, à criação de redes, à promoção do empreendorismo e do 

envolvimento das populações na agenda regional, torna-se inevitável a perspectivação dos 

contributos do marketing para motivar e promover comportamentos orientados a tais finalidades. 

 

Finalmente, estes autores sublinham ainda a importância da marca – e especificamente de marca 

umbrella1 - como um elemento nuclear para atingir os objectivos do marketing territorial dos locais. “A 

adopção de uma estratégia de marca umbrella para as cidades que identifique objectivos 

convergentes dos diferentes actores territoriais e assente nessa convergência a promessa que 

permite agregar um conjunto de competências e instrumentos do âmbito do marketing que de outra 

forma actuariam de maneira fragmentada potenciando assim a viabilização e rendibilidade do 

investimento da comunicação territorial. Tornando-se mais poderosa do que as marcas fragmentadas 

permite alcançar mais facilmente valias competitivas, maior projecção e notoriedade, melhores 

condições para o desenvolvimento de parcerias estratégicas, maior facilidade no estabelecimento e 

desenvolvimento de relações com públicos, capitalizar os investimentos em marketing, aumentar a 

protecção face à concorrência e ampliar o poder da oferta”. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	  Marca-chapéu	  
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Gráfico 1 – Marketing Territorial 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir do enquadramento teórico 
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3- Comunicação – Enquadramento teórico 

A estratégia de marketing territorial recorre a diversas vertentes da comunicação, das quais 

destacamos - ou englobamos em - duas essenciais, numa definição que nos permitimos livre: a 

comunicação relacional e a comunicação promocional. A primeira diz respeito à comunicação que 

permite estabelecer relações e estimular trocas baseadas na confiança referida no ponto anterior; e a 

segunda aquela que transporta e difunde o imaginário de um território a um público mais alargado. A 

primeira vale-se essencialmente de técnicas de comunicação directa e, muitas vezes, interpessoais e 

informais, ao passo que a segunda recorre a técnicas formais/profissionais e abrangentes. 

No entanto, antes de concretizarmos, importa enquadrar teoricamente o conceito de comunicação. 

Ou melhor, evidenciar, de entre a multiplicidade de teorias da comunicação existentes, e das visões 

dos seus respectivos autores, aquelas que mais contribuem para este trabalho - a impossibilidade de 

tratar todos os tópicos e todas as teorias da comunicação impôs-nos, invariavelmente, uma 

necessidade de selecção de acordo com os objectivos deste trabalho. E para tal iremos centrar-nos 

nos aspectos sociais e culturais da comunicação, bem como na comunicação de massas. 

 

Os primeiros e mais significativos trabalhos relativos aos fenómenos da comunicação emergem a 

partir dos finais do século XIX e princípios do século XX, nos campos da psicologia e da sociologia e, 

mais tarde, no da sociologia da comunicação. 

Watzlawick (1981), vindo exactamente da área da psicologia, enquadrou as suas teorias no modelo 

orquestral da comunicação, encarado como um processo social permanente integrando múltiplos 

modos de comportamento: palavras, gestos, olhar, espaço interindividual, etc. O sentido dos sinais 

comunicativos é perceptível a partir do contexto da interacção comunicativa e devem ser abordados a 

partir dos seus níveis de complexidade, contextos múltiplos e de sistemas circulares. Paul Watzlawick 

definiu 5 axiomas da comunicação: 

- Axioma 1: Não se pode não comunicar 

Qualquer comportamento de uma pessoa afecta sempre, de alguma maneira, o comportamento das 

pessoas à sua volta. Como todo o comportamento é comunicação e como não existe forma contrária 

ao comportamento, também não existe a não-comunicação. Por outro lado, numa interacção o 

comportamento tem valor de mensagem e, como tal, representa um compromisso. 

- Axioma 2: Toda a comunicação se processa ao nível do conteúdo e do contexto da relação 
O conteúdo é o que é dito; o contexto/relação diz respeito à forma como é dito, definindo a relação 

entre os sujeitos comunicantes e referindo-se também ao que é entendido daquilo que é dito. 

- Axioma 3: A natureza de uma relação depende da forma como ambos os sujeitos 

comunicantes pontuam as sequências de comunicação 

De um ponto de vista exterior, a comunicação pode ser definida como uma sequência ininterrupta de 

trocas e cada sujeito comunicante define-se como autor (estímulo) ou reactor (resposta) de forma 

consistente com a sua definição da relação. Desta forma cada um interpreta o seu próprio 

comportamento durante a comunicação dependendo da reacção do outro. 

- Axioma 4: Os seres humanos comunicam de forma digital e de forma analógica 
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A codificação digital refere-se às palavras e ao que é dito, à representação por um nome. A 

codificação analógica é representada pela forma como algo é dito. 

- Axioma 5: Qualquer comunicação pode ser definida como sendo simétrica ou complementar 

A comunicação simétrica define uma relação baseada na igualdade, em que os sujeitos têm a mesma 

posição e fazem a mesma coisa. A comunicação complementar é baseada na diferença, em que os 

sujeitos comunicantes estão num tipo de interacção em que não têm capacidade de a mudarem por 

si. 

De acordo com Berlo (1991) a comunicação é a base da ação recíproca entre o homem e o homem, 

cujo objectivo básico é alterar as relações originais entre o seu próprio organismo e o ambiente em 

que se encontra, é reduzir a probabilidade de que ele seja simplesmente um alvo de forças externas 

e aumentar a probabilidade de que ele mesmo exerça força. No fundo, o objetivo básico na 

comunicação é tornarmo-nos agentes influentes, é influenciarmos outros, o nosso ambiente físico e 

nós próprios, tornarmo-nos agentes determinantes e termos opção no curso das coisas. Em suma, 

nós comunicamos para influenciar - para influenciar com intenção. 

 

O facto é que a comunicação assumiu um lugar tão central nas nossas sociedades que se tornou 

corrente a afirmação de que vivemos em plena sociedade da comunicação, devido ao 

desenvolvimento exponencial dos media, e em particular dos chamados mass media, a partir dos 

finais do século XIX. De facto, Serra (2007) refere que esta sociedade da comunicação tem 

características distintivas essenciais: a massificação, entendida não como um qualquer processo de 

homogeneização e uniformização dos receptores mas a capacidade de chegar, potencialmente, a 

toda a gente; a mundialização, ilustrada pela metáfora da aldeia global; a acessibilidade, uma vez que 

torna possível, a todos, “cultos” e “incultos”, acompanhar os acontecimentos e as novidades; a 

instantaneidade, que surge pela primeira vez com o telégrafo e a sua capacidade de transmissão da 

informação (quase) em tempo real. 

No que diz respeito à cultura os media de massas: 

- constituem uma fonte básica de definições e imagens da realidade social e expressão mais alargada 

da identidade comum; 

- são o maior foco de interesse do tempo de lazer, providenciando o ambiente cultural comum para a 

maior parte das pessoas, mais do que qualquer outra instituição (McQuail, 2003). 

Para este ponto concreto importa chamar a atenção para as questões da identidade colectiva no 

contexto da comunicação. Uma identidade colectiva, neste sentido, persiste no tempo e é resistente à 

mudança, embora a sua sobrevivência exija também ser conscientemente expressa, reforçada e 

transmitida. Por esta razão, é evidentemente importante ter acesso e ajuda de meios relevantes de 

comunicação. 

Finalmente, McQuail (2003) refere ainda outro ponto que consideramos importante realçar no âmbito 

deste trabalho: a existência de várias redes comunicacionais a operar em paralelo, sendo uma delas 

a que duplica a sociedade global ao nível da região, da cidade ou da vila e que pode ter uma 

estrutura mediática paralela. 
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

 

1- Objectivos de Investigação 

Este trabalho analisa em que contexto foi criada a marca Aldeias do Xisto e de que forma foi utilizada 

a estratégia de marketing e comunicação para a afirmar como uma marca territorial no panorama 

turístico nacional e internacional. 

Neste sentido estabeleceu-se como pergunta de partida para a investigação “Em que consiste a 
estratégia de marketing e comunicação das Aldeias do Xisto?”. Pensamos que esta pergunta 

resume, em si mesma, os objectivos a que este trabalho se propõe: 

- Caracterizar o projecto Aldeias do Xisto. Será necessário, antes de analisar concretamente as 

acções de marketing e comunicação da marca, caracterizar o projecto Aldeias do Xisto, ou seja, 

perceber em que contexto territorial surgiu, quais são os seus objectivos, como se afirmou na 

conjuntura económica à data e no concerto dos organismos públicos e privados que operam no 

âmbito do desenvolvimento territorial da Região Centro. 

- Conhecer a estratégia de marketing e comunicação da marca Aldeias do Xisto. A partir do 

ponto anterior, importa perceber o que definiu o momento de criação da marca, ou seja, o que levou à 

decisão de afirmar as Aldeias do Xisto como um destino turístico, e de que forma foi pensada a 

estratégia de marketing e comunicação, não só para a afirmar no panorama turístico, mas também de 

forma a ir ao encontro dos objectivos fundadores do projecto. 

- Compreender quais são e como são utilizadas as ferramentas de marketing e comunicação 

das Aldeias do Xisto. Neste ponto importa especificar quais são e como são utilizadas as 

ferramentas de marketing e comunicação ao serviço dos objectivos do projecto e da marca Aldeias do 

Xisto. 

 

2- Técnicas de Investigação 

O trabalho aqui apresentado baseia-se num estudo essencialmente qualitativo, na medida em que 

pretendemos chegar a uma perspectiva aprofundada do tema. Nesse sentido, as técnicas de análise 

utilizadas são apenas qualitativas. De acordo com Espírito Santo (2010), os métodos qualitativos na 

área das ciências sociais são orientados para procedimentos focados na investigação em 

profundidade, conduzida de acordo com acções regulares, repetidas, e levadas a cabo, sobretudo, 

em períodos mais centrados no médio e longo prazo. Os dados recolhidos não serão de grande 

abrangência mas permitirão uma análise mais profunda.  

 

Neste contexto temos as técnicas declarativas e as técnicas não-declarativas. No âmbito das 

declarativas utilizámos a entrevista em profundidade e, nas não-declarativas, a análise 

documental. As técnicas declarativas permitem perguntar directamente o porquê das respostas às 

questões colocadas, porém o investigador tem pouco controlo na sinceridade das respostas. As 

técnicas não-declarativas centram-se na independência das respostas, ou seja, a informação não é 

distorcida por questões de impercetibilidade ou de falsidade, podendo no entanto ser mal interpretada 
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pelo próprio investigador. Concluímos que a melhor forma de alcançar os objectivos a que nos 

propomos neste trabalho é a utilização de ambas as técnicas. 

 

2.1- Entrevistas 

De acordo com Espírito Santo (2010), as entrevistas são uma técnica de recolha de dados intensiva 

em que as respostas de cada indivíduo, grupo ou comunidade valem por si próprias e não como 

representativas de outros indivíduos ou comunidades. E, de facto, o que pretendemos aqui é 

exactamente obter as opiniões particulares das pessoas que nos propomos a entrevistar no âmbito 

deste trabalho, uma vez que as suas acções e/ou visão foram e são determinantes para a definição 

daquilo que é hoje o projecto e a marca Aldeias do Xisto. 

 

Assume especial relevância a entrevista a Armando Carvalho, enquanto antigo Coordenador da 

AIBT- Acção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior, da CCDRC- Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro, e que, no âmbito deste organismo público de 

desenvolvimento regional, foi responsável pelo lançamento do projecto Aldeias do Xisto no ano 2000. 

Entrevistámos também Paulo Fernandes, na sua dupla qualidade de presidente da Direcção da 

ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, e de presidente da 

Câmara Municipal do Fundão, este último um dos Municípios parceiros da rede das Aldeias do Xisto. 

As entrevistas a Pedro Pedrosa e Paulo Guilherme, ambos directores de empresas parceiras da 

ADXTUR, permitiram obter a perspectiva dos agentes privados que operam no território incorporados 

na estratégia da marca Aldeias do Xisto. 

 

Finalmente entrevistámos também turistas que visitaram as Aldeias do Xisto e/ou que participaram 

em eventos organizados pela marca. A amostra é composta por 12 adultos entre os 26 e os 63 anos 

de idade (50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino), entrevistados em dois momentos 

diferentes: 6 foram entrevistados durante o evento de inauguração do Caminho do Xisto e Loja 

Aldeias do Xisto na Aldeia das Dez, em Oliveira do Hospital; 6 foram entrevistados no contexto de um 

workshop de gastronomia, realizado na Barroca, Aldeia do Xisto do Fundão (ver Anexo 6 - Entrevistas 

a Turistas). Esta selecção de entrevistados em dois momentos diferentes pretendeu abranger dois 

dos principais valores da marca Aldeias do Xisto, e que são trabalhados pela ADXTUR enquanto 

atractores de turistas: o primeiro, o turismo natureza e o segundo, o turismo cultural. 

 

Não foi possível definir previamente muitos critérios para a selecção da amostra (faixas etárias, área 

de residência, entre outros), uma vez que não era possível prever quem estaria presente em ambos 

os eventos durante os quais decorreram as entrevistas. 

 

A maior parte dos turistas entrevistados revela algum nível de conhecimento da marca, seja pela 

comunicação social ou por intermédio de amigos, e a curiosidade despertada é a principal motivação 

para a visita, bem como a participação nos respectivos eventos durante os quais decorreram as 

entrevistas. 
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Uma significativa parte do conjunto dos entrevistados revela uma apreciação positiva da marca e 

do território, referindo mesmo algumas expressões que vão ao encontro do imaginário trabalhado 

ao nível da comunicação da marca, como por exemplo “contacto com a natureza”, “preservação”, 

“património”, “simpatia”, gastronomia”, “artesanato”, “a paz, a tranquilidade e a hospitalidade”, 

“magia”. 

 

Como aspectos negativos, são mencionados dois aspectos fundamentais e bastante relevantes: a 

“falta de gente”, ou o “abandono” dos campos (desertificação) e alguma descaracterização 

arquitectónica em algumas aldeias, devido à existência de elementos alheios aos materiais 

tradicionais, como o alumínio e o cimento. 

 

Podemos afirmar que a percepção dos turistas entrevistados sobre a marca e o território é 

globalmente positiva e vai ao encontro das grandes linhas de força que a marca pretende promover 

e do imaginário que lhe associa. Mesmo os aspectos negativos mencionados são importantes para a 

marca, por duas razões: por um lado, a desertificação e a descaracterização patrimonial referidas são 

duas das tendências fulcrais que o projecto pretende inverter, numa lógica de intervenção estratégica 

para o desenvolvimento regional deste território; e por outro, porque esta consciência generalizada 

sobre o valor deste território e das suas carências no contexto nacional estimula um ambiente 

propício de “boa vontade” face às acções de redução das assimetrias regionais que o projecto tem 

vindo a implementar. 

 

2.2- Análise Documental 
Analisámos os documentos estratégicos elaborados no âmbito das políticas de desenvolvimento 

regional implementadas pelos organismos públicos envolvidos, bem como documentos de 

planificação estratégica elaborados pela própria entidade gestora da marca Aldeias do Xisto, a 

ADXTUR, e ainda os conteúdos de comunicação utilizados pela marca nos seus diversos suportes de 

divulgação e promoção. 
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3- Cronograma de trabalho 

Executámos o trabalho em três fases, descritas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O quê? Quando? Como? 

Planificação Fevereiro 2013 Agendamento das entrevistas. 

Solicitação de documentos 

oficiais. Estruturação do corpo 

do trabalho. Discussão com 

colegas 

 

Entrevistas e análise 

documental 

Março a Junho 2013 Realização das entrevistas. 

Estudo dos documentos. Visita 

às aldeias. Acompanhamento 

de eventos organizados pelas 

Aldeias do Xisto, 

nomeadamente para a 

realização das entrevistas aos 

turistas. 

 

Entrevistas e redacção final Maio a Julho 2013 Realização das entrevistas. 

Redacção do trabalho. 
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CAPÍTULO III - A REGIÃO CENTRO E AS ALDEIAS DO XISTO 

 

1- Enquadramento da Região Centro 

A Região Centro abrange um vasto território (23.062,4 Km2) muito diversificado a nível geográfico, 

económico, ambiental, cultural, social e histórico, resultando daí uma enorme variedade de paisagens 

naturais moldadas pelo Homem e pelas dinâmicas de transformação decorrentes da sua inserção no 

país e no mundo. Ao nível do património ambiental, refira-se a debilidade de alguns ecossistemas da 

região tais como a zona costeira, os parques e reservas, as lagoas e barragens, a ria de Aveiro e as 

áreas florestais, pelo que as actividades de turismo e lazer têm de ser estruturadas em rede, numa 

lógica de complementaridade e multi-produto de elevada qualidade e em pequena escala. A 

diferenciação pela pequena escala, a qualidade e articulação em rede (produtos e destinos) são os 

elementos centrais do desenvolvimento na região, tal como indicado pelo PROT- Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Centro e pelo PENT- Plano Estratégico Nacional do Turismo. 

A esta grande diversidade geográfica corresponde uma diferenciação cultural, de exploração de 

recursos e de organização territorial, da ocupação e povoamento humano de grande importância para 

o desenvolvimento das actividades relacionadas com o turismo e lazer. 

 

Numa leitura da região sob a óptica do Turismo e do Lazer, na qual se incluem as principais formas 

de uso do território e os recursos disponíveis para o desenvolvimento do sector, parte-se do 

pressuposto que é necessário compatibilizar as zonas de valia ambiental e de protecção da 

biodiversidade e as zonas ricas em património histórico com os fluxos turísticos de modo, por 

um lado, a identificar as eventuais pressões e estrangulamentos e, por outro lado, a facilitar a 

articulação das actividades ligadas ao turismo num contexto de sustentabilidade ambiental, 

económica e social. 

Em termos de unidades de paisagem, a região é formada por cinco unidades: Beira Litoral, Beira 

Interior, Maciço Central, Pinhal Interior e Maciços Calcários da Estremadura. É na quarta que se 

inserem as Aldeias do Xisto. Trata-se de uma área maioritariamente de xisto, montanhosa (entre 

outras destacam-se as serras da Lousã, do Açor e do Muradal), florestal (predominantemente pinhal 

e eucaliptal), atravessada por cursos de água importantes (rios Mondego, Alva, Ceira, Zêzere e 

Ocreza) e dotada de um importante conjunto de aproveitamentos hidro-eléctricos (barragens do Alto 

Ceira, Santa Luzia, Cabril, Bouçã, Aguieira, Fronhas e Castelo de Bode) que lhe confere uma 

identidade muito específica em termos de recursos naturais. 

 

2- As Aldeias do Xisto 

A Rede das Aldeias do Xisto é um projecto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, que 

abrange 27 aldeias na Região Centro de Portugal (mais concretamente no Pinhal Interior), liderado 

pela ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria com 21 

Municípios da Região Centro e com mais de 100 operadores privados que actuam no território. 
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• 27 Aldeias 

• 21 Municípios 

• Mais de 100 operadores privados 

• Populações Locais 

• Parceria entre Agentes 

 Públicos e Privados 

 

Gráfico 2 – Mapa da Rede das Aldeias do Xisto 

 

Fonte: ADXTUR 

 

As 27 Aldeias do Xisto são: Aigra Nova, Aigra Velha, Comareira, Pena (Góis); Candal, Casal Novo, 

Cerdeira, Chiqueiro, Talasnal (Lousã); Casal de S. Simão (Figueiró dos Vinhos); Benfeita, Vila Cova 

do Alva (Arganil); Sarzedas, Martim Branco (Castelo Branco); Mosteiro (Município de Pedrógão 

Grande); Aldeia das Dez (Oliveira do Hospital); Sobral de S. Miguel (Covilhã); Janeiro de Cima, 

Barroca (Fundão); Gondramaz (Miranda do Corvo); Álvaro (Oleiros); Fajão, Janeiro de Baixo 

ALDEIAS DO XISTO 84

MAPA DAS REDES 
DAS ALDEIAS DO XISTO

Linhas de Força 

• Animação, Lazer, Aventura e Natureza 

• Arquitectura e Xisto 

• Património e Cultura 

• Gastronomia e Restauração 

• Alojamento Rural 



	  
	  

24	  

(Pampilhosa da Serra); Ferraria de São João (Penela); Figueira (Proença-a-Nova); Pedrógão 

Pequeno (Sertã); Água Formosa (Vila de Rei). 

 

O Programa das Aldeias do Xisto (PAX) foi implementada a partir do ano 2000 pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). O conceito surge como uma das 

vertentes da operacionalização da Medida II.6 (componente FEDER) da Acção Integrada de Base 

Territorial do Pinhal Interior (AIBT-PI), propondo a constituição da Rede das Aldeias do Xisto. Esta foi 

uma das linhas estratégicas de desenvolvimento estabelecidas pela AIBT-PI, conjugada com a de 

uma rede de praias fluviais e a de uma rede de percursos no Pinhal (ver Anexo 2 - Entrevista a 

Armando Carvalho). 

 

2.1- Rede das Aldeias do Xisto – Uma ideia holística 

De um ponto de vista holístico, a Rede das Aldeias do Xisto assume um compromisso mais 

abrangente com o território de intervenção – Pinhal Interior - uma vez que o seu propósito não se 

esgota apenas na realização dos vários resultados por si propostos mas igualmente se inscreve na 

necessidade de contribuir para o desiderato do Desenvolvimento Regional, entendido este como 

processo através do qual o desenvolvimento de um país se processa com o território, partindo do 

pressuposto que as regiões são sempre interdependentes (sistémicas), e que a sua ancoragem 

deverá ser feita de forma endógena, ou seja, com base na capacidade, iniciativa e mobilização 

integral de todos os recursos disponíveis nos territórios (em suma, o conceito LED definido por 

Metaxas e que referimos mais acima no Capítulo I). 

 

Conceito aquele que na sua abordagem mais recente se materializa fortemente na criação de 

emprego, partindo das potencialidades locais, não se expressando apenas na sua dimensão 

económica tradicional. As Aldeias do Xisto, na sua génese, pretenderam alcançar um conjunto 

pragmático de resultados, assumindo de antemão olhares conceptuais diferentes, se bem que 

convergentes com a missão central do projecto - contribuir para o desenvolvimento regional do Pinhal 

Interior. Facto destacado na entrevista de Paulo Fernandes: “Podemos dizer que, ao longo dos seus 

12 anos de existência, o projecto teve três fases, em que os objectivos foram diferentes, embora 

complementares. Mas é preciso não esquecer que esses obectivos conjunturais, em última análise, 

sempre perseguiram aquilo que é a missão do projecto, o seu ADN: preservar e promover a 

identidade cultural e potenciar o desenvolvimento social e económico” (ver Anexo 3 – Entrevista 

a Paulo Fernandes). Complementado pelas declarações, em entrevista, de Armando Carvalho, 

quando refere que esse trabalho começou pela afirmação da identidade do território: “Os lemas da 

AIBT-PI foram: identidade, inovação, criar marcas. O território não tinha identidade. O que é o Pinhal 

Interior? Nem aos que lá moravam queria dizer alguma coisa. Assim, a identidade era importante 

para perceber o que dava estrutura ao território e o definia. Inovação porque era importante fazer as 

coisas de forma diferente e inovadora. E tudo isto devia resultar numa marca que identificasse o 

território e servisse de sustentação à identidade... e vice-versa” (ver Anexo 2 – Entrevista Armando 

Carvalho). 
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Gráfico 3 – Recursos e oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: elaboração própria 
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CAPÍTULO IV - AS ALDEIAS DO XISTO E A PROMOÇÃO TURÍSTICA 

 

1- Estratégia de Turismo 

A criação da Agência de Promoção de Turismo da Região Centro (APTRC), no final de 2005, marcou 

o princípio de uma relação de partilha de responsabilidades com o Instituto de Turismo de Portugal 

em matéria de promoção turística da Região Centro. Se no passado, as responsabilidades da 

promoção turística externa eram repartidas entre as entidades oficiais nacionais e as Regiões de 

turismo desta NUT II2, a introdução dum princípio da contratualização das verbas adstritas à região 

para efeitos de promoção turística passou a acometer ao conjunto de agentes turísticos do Centro, 

públicos ou privados, responsabilidades que nunca dantes tinham sido pedidas. A lógica de 

contratualização, ensaiada já em 2006, obrigou ao aprofundamento da discussão das prioridades 

promocionais da região e, acima de tudo, a uma reflexão conjunta em torno do(s) seus(s) produto(s) 

turístico(s) – algo que, verdadeiramente, nunca acontecera. 

 

A imposição de uma quota de orçamento regional privado também teve a virtude de levar a discussão 

para fora do círculo restrito das Regiões de Turismo, obrigando a uma maior profissionalismo das 

abordagens promocionais. Neste contexto, os responsáveis pela APTRC viram no projecto da Rede 

das Aldeias do Xisto uma solução para um vazio que persistia no coração da Região Centro (o 

território do Xisto, ou o Pinhal Interior), que todos sabiam possuidor de um potencial turístico latente, 

mas que nunca, até ao surgimento deste projecto, tinha logrado afirmar-se turisticamente. Ainda sem 

estar constituída do ponto de vista jurídico, a Rede das Aldeias do Xisto passou a integrar o esforço 

promocional da Região Centro e obteve uma visibilidade crescente nas acções promocionais que a 

APTRC organizou ou para as quais foi chamada a colaborar. 

 

2- Plano de Comunicação e Marketing Territorial 

As Aldeias do Xisto são já uma marca reconhecida no panorama turístico nacional, fruto, por um lado, 

de anos de trabalho na recuperação física e patrimonial dos 27 núcleos que a constituem e na 

melhoria das condições de vida das suas populações e, por outro, de criação de eventos e infra-

estruturas turísticas e aposta na notoriedade nacional e internacional da marca. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2 A divisão do território nacional em unidades territoriais (as chamadas NUT’s), no final da década de 

80 do século XX, serviu de suporte ao desenvolvimento de políticas regionais e intermunicipais e a 

uma aplicação mais eficaz dos fundos comunitários. Para além de serem referência em muitos dos 

estudos, nomeadamente estatísticos, desenvolvidos para o território nacional. A definição de NUT 

decorre em muitos casos de experiências de associativismo intermunicipal anterior. As NUT’s 

surgiram da necessidade da União Europeia “arrumar a casa” dos seus Estados membros, em termos 

de estatísticas e de distribuição de fundos. As unidades territoriais estão divididas em três patamares 

– a NUT de nível I corresponde a um país, a de nível II a uma região (como Lisboa e Vale do Tejo) e 

as NUT III às sub-regiões (Lezíria e Médio Tejo, por exemplo). (Fonte: CCDRC- Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) 
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A vocação estratégica do conceito cola-se indiscutivelmente ao sector turístico como “social label”3, 

constituindo-se como uma referência em matéria de turismo de interior e turismo de natureza, 

eminentemente rural, ao qual se agregam outras formas de fazer turismo, como sejam o turismo 

cultural, turismo de aventura e turismo gastronómico.  

 

 

 

A Rede das Aldeias do Xisto pugna pela captação de margens de um mercado de elite que prima 

pela exigência em matéria de qualidade do serviço prestado, ao nível da oferta cultural, quanto à 

riqueza da informação prestada, também no acompanhamento que é facultado ao turista durante a 

sua estada, quanto à sustentabilidade social e ambiental. 

Em termos de estratégia de marketing e comunicação, a primeira fase centrou-se essencialmente na 

afirmação global da marca e na manutenção da sua notoriedade e projecção de um território 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3	  - Palavras e símbolos visíveis em  serviços e produtos que procuram influenciar as decisões de 

compra através da garantia de processos éticos e socialmente responsáveis. (Fonte: Comissão 

Europeia, 2001). 

- Um selo ou logótipo que indica que produtos ou serviços cumprem um determinado conjunto de 

standards sociais (Fonte: www.eco-labels.org) 

 

	  

Imagem 2- Álvaro, Oleiros 
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enquanto destino turístico. A segunda fase teve como dois principais objectivos a internacionalização 

e a segmentação da marca de modo a ir ao encontro da desejada diversificação dos públicos. 

 

Para alcançar tais objectivos e delinear a estratégia para tal, partiu-se daquilo que são os valores e 

forças da marca e do território para definir a sua missão: 

- Preservar a promover a identidade cultural 

- Potenciar o desenvolvimento social e económico 

- Afirmar o destino turístico no panorama nacional e internacional 

 

O contributo do marketing para esta missão, ou seja, o seu principal objectivo estratégico centrou-se 

no aumento da atractividade da marca Aldeias do Xisto, integrando componentes de criatividade e 

qualidade de modo a atingir novos targets, expandindo o alcance da marca através da diversificação 

de públicos/mercados. Estratégia sublinhada por Paulo Fernandes, presidente da Direcção da 

ADXTUR e presidente da Câmara Municipal do Fundão, em entrevista, quando refere que 

“actualmente, o principal objectivo estratégico da ADXTUR (...) é o aumento da atractividade da 

marca Aldeias do Xisto. No fundo isto significa uma estratégia desenhada para a captação de novos 

públicos, a nível social e económico, afirmando as Aldeias do Xisto como um território de excelência 

para viver e investir” (ver Anexo 3 – Entrevista Paulo Fernandes). 

 

A afirmação e o sucesso da Rede das Aldeias do Xisto dependeu da capacidade de estruturação do 

produto turístico, da forma como foi colocado no mercado e, especialmente, como foi comunicado e 

apreendido pelos diversos segmentos turísticos. As acções de marketing e comunicação foram 

devidamente coordenadas, orientadas e implementadas, tendo como objectivo o targeting do 

mercado. 

Os valores da marca e, por inerência, do produto, juntamente com a identificação dos targets (público 

e mercado) foram vectores estruturantes na definição do Plano de Comunicação e Marketing. Este 

subdivide-se em comunicação na origem e no destino, e em nacional e internacional (Ver Anexo 

1 – Plano de Comunicação e Marketing das Aldeias do Xisto). 

 

Primeiro, no que toca à actuação na origem, ou seja, nos mercados emissores de turistas, estimulou-

se a curiosidade e criou-se a apetência para a visitação. Isso fez-se fundamentalmente através da 

promoção de um certo imaginário associado a este território, essencialmente centrado nos valores 

da marca/território identificados. Como é referido, aliás, por Valdanio e Ancarini (2011) no ponto 2 do 

Capítulo I deste trabalho. Para a sustentação desta lógica foi necessário desenvolver um conjunto de 

actividades e linguagens turísticas que, baseadas nos valores fundamentais da marca, favoreceram a 

identificação do território e da marca na sua globalidade e nas suas partes (segmentos territoriais e 

subprodutos/redes). Esta percepção do imaginário associado ao destino é mencionado por alguns 

dos turistas das Aldeias do Xisto entrevistados no âmbito deste trabalho, tendo vários deles 

associado a marca Aldeias do Xisto a ideias de ruralidade, genuinidade, pureza ambiental, entre 



	  
	  

29	  

outros que vão directamente ao encontro dos valores promovidos pela marca (ver Anexo 6 – 

Entrevistas Turistas). 

 

A segunda vertente de actuação na origem, depois de estimulada a apetência para a visitação, foi a 

de garantir ao turista todas as condições logísticas, infraestruturais e de serviço para que a sua 

experiência no território vá ao encontro do imaginário. Aqui foi absolutamente fundamental a 

integração na estratégia de comunicação dos serviços e produtos oferecidos pelos parceiros 
privados, estimulando também o efeito de escala na criação de negócio e de valor económico no 

território, e, consequentemente, do aumento da atractividade e da sustentabilidade de toda a rede. 

Nesta vertente, a aposta centrou-se no desenvolvimento de uma linguagem comercial de promoção 

da oferta do território e da marca. 

 

Finalmente, no que toca à actuação no destino, ou seja, quando o turista se encontra no território, foi 

crucial a coerência da imagem de marca, dos suportes de comunicação e da informação prestada, 

nos vários pontos de informação turística visitados e nos vários serviços utilizados. Para tal foi 

fundamental que, a montante, houvesse uma forte articulação interna entre os parceiros e um 

trabalho de formatação dos espaços e de formação dos funcionários. 

 

O Plano de Comunicação e Marketing é um dos eixos que confere eficiência colectiva a toda a 

estratégia das Aldeias do Xisto. E isto acontece porque tem uma importância transversal em todas as 

áreas da marca e dos respectivos projectos e acções. A lógica da comunicação e marketing neste 

plano visou afirmar a marca como um todo através da promoção das suas diversas componentes, 

associando-lhes lógicas discursivas próprias e dirigidas aos targets específicos. Existe uma relação 

muito directa de sustentação de acções, como o Calendário de Animação4, promovendo os eventos e 

mantendo a atractividade da marca e captando fluxos turísticos para o território ao longo de todo o 

ano; mas também na afirmação das infraestruturas de animação permanente e na alavancagem 

do próprio negócio dos parceiros privados e dos seus projectos inseridos na estratégia global. 

Digamos que o Plano de Comunicação e Marketing é o eixo central de toda a estratégia, afirmando-a 

nas suas diversas vertentes. Para além da lógica de comunicação institucional e comercial em 

sentido estrito descrita acima, existe uma componente imaterial de crucial importância, muito ligada 

ao território, aos habitantes locais das Aldeias e ao técnicos das várias entidades parceiras, que se 

centra na criação de comunidades de partilha de informação, através das ferramentas on-line, 

que não só acentuem o espírito de partilha e pertença à marca, mas também que sirvam para gerar 

níveis de informação diferenciadores e mais próximos da realidade do território e que, em última 

análise, contribuíram para a manutenção do imaginário das Aldeias do Xisto, alimentando os diversos 

suportes de comunicação. Aqui podemos ainda referir Gaio e Gouveia (2007), mencionados no ponto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4 Conjunto de eventos culturais e desportivos, realizados ao longo de todo o ano, com várias 

temáticas, disseminados por todo o território das Aldeias do Xisto e organizados em parceria pelos 

agentes privados associados da ADXTUR e a própria Agência. 
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2 do Capítulo I deste trabalho, se entendermos que os factores críticos para o sucesso dos lugares 

estão amplamente associados à capacidade de criação de uma liderança regional com uma visão de 

futuro, à criação de redes, à promoção do empreendorismo e do envolvimento das populações na 

agenda regional. Neste aspecto, torna-se inevitável a perspectivação dos contributos do marketing 

para motivar e promover comportamentos orientados a tais finalidades. 

 

Gráfico 4 – Plano de Marketing Aldeias do Xisto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: ADXTUR 

 

2.1- Objectivos específicos do Plano de Comunicação e Marketing Territorial 
 

2.1.1- Internacionalização 

Apesar da consolidação da marca Aldeias do Xisto a nível nacional ainda necessitar de acções para o 

aumento da sua notoriedade, a sua afirmação é cada vez mais internacional. Um dos objectivos 

principais do Plano de Comunicação e Marketing foi o de promover a Rede das Aldeias do Xisto nos 

mercados estrangeiros, preferencialmente Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e países 

nórdicos, entre outros. Este objectivo de internacionalização tem sido feito em estreita colaboração 

com a Associação de Promoção Turismo na Região Centro de Portugal (APTRC), integrando a sua 

estratégia de promoção da Região Centro e respectivas marcas (entre as quais, as Aldeias do Xisto) 

nos mercados estrangeiros, beneficiando assim do efeito de escala proporcionado pela marca 

Portugal. A Rede Aldeias do Xisto tem estado representada conjuntamente com a APTRC em Feiras 

Internacionais de Turismo, Road Shows, bem como as acções “Door to Door” junto de operadores 

internacionais. 

 

A abertura de Lojas Aldeias do Xisto em países estrangeiros reveste-se igualmente da maior 

importância para o objectivo de internacionalização da marca. A primeira dessas lojas internacionais, 

em Barcelona, é uma presença permanente da marca num importante mercado estrangeiro, 

proporcionando deste modo um canal privilegiado de promoção e facilitando o acesso do público 

internacional aos serviços e produtos turísticos oferecidos pela Rede. 
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A maioria dos suportes de comunicação da Rede das Aldeias do Xisto são multilingues, 

preferencialmente inglês, espanhol e alemão, sendo distribuídos nos mercados estrangeiros através 

das Lojas Internacionais, das acções conjuntas com a APTRC, ou mesmo de outras entidades 

nacionais representadas em países estrangeiros, como Câmaras de Comércio, delegações do 

AICEP5, Embaixadas, entre outros. 

 

2.1.2- Comunicação da Rede  

O objectivo principal e transversal do Plano é o aumento da notoriedade da marca Aldeias do Xisto, 

das suas componentes, valores e subprodutos, continuando, aprofundando e diversificando o 

imaginário associado à marca e, consequentemente, a atractividade do território. 

Esse aumento da notoriedade ancorou-se em dois eixos fundamentais, intrinsecamente ligados: 

comunicação interna e comunicação externa. A comunicação externa refere-se a todas as acções 

de comunicação, promoção, animação, divulgação e marketing com o exterior, seja com o público em 

geral, com visitantes/utentes ou com a comunicação social. Está condicionada pelo Manual de 

Identidade da marca Aldeias do Xisto, no sentido da coerência da imagem, e pelos suportes/acções 

de comunicação criados para os diferentes segmentos de público e de mercado. 

 

A comunicação interna refere-se à articulação dos diversos actores e parceiros da Rede das Aldeias 

do Xisto, que decorre do - e integra o - modelo de governação. O objectivo principal é criar redes e 

fluxos de informação entre as Aldeias, os parceiros públicos e privados com a Rede, através do 

Departamento de Marketing e Comunicação da ADXTUR e respectivos grupos de trabalho sectoriais. 

Este sistema pretende, por um lado, aprofundar a partilha de informação entre todos os parceiros, de 

modo a criar focos disseminados, mas coerentes e articulados, de informação e promoção no 

território; e por outro lado, enriquecer e diversificar o nível de informação com conteúdos originais e 

inovadores, próximos da realidade das Aldeias, próximos dos serviços e acções de animação 

oferecidos pelos parceiros públicos e privados. É esta, no fundo, a lógica do enfâse colocado na 

confiança e no conhecimento como recursos críticos, e o marketing territorial estratégico baseado em 

recursos relacionais e actividades de parceria e trabalho em rede, mencionado por Valdanio e 

Ancarini (2011), no ponto 2 do Capítulo I deste trabalho. Em suma, a articulação das Aldeias do Xisto 

em rede, com sistemas de partilha de informação e relacionamento directo entre os vários actores, é, 

como propõem os autores referidos, um sistema cognitivo no contexto de uma economia do 

conhecimento. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
5 AICEP Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é 

uma entidade pública de natureza empresarial vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente 

de negócios competitivo que contribua para a globalização da economia portuguesa. Resulta da 

fusão, em 2007, entre a API (Agência Portuguesa para o Investimento) e do ICEP (Instituto do 

Comércio Externo de Portugal). Fonte: http://www.portugalglobal.pt/ 
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2.1.3- Novas marcas, novos públicos 

A Rede das Aldeias do Xisto tem apostado na diversificação da sua oferta, de forma a ir ao 

encontro das necessidades e exigências das diferentes tipologias de público. Além disso, tem vindo a 

ser desenvolvido um trabalho de agregação das várias linhas de força da marca e dos pontos de 

interesse turísticos do território em redes temáticas, que estruturam a oferta e permitem um efeito de 

escala: Rede de percursos pedestres e BTT, Rede de Lojas Aldeias do Xisto, Rede das Praias 

Fluviais, Rede da Arte Rupestre, Calendário de Animação, entre outros. Estas vertentes do projecto 

assumem-se como sub-marcas da marca-mãe Aldeias do Xisto, e têm sido alvo de planos específicos 

de marketing, com a sua linguagem, suportes de comunicação e acções de promoção próprias. 

Por outro lado, alguns dos valores da marca e vertentes da oferta turística têm públicos-alvo 

específicos, como por exemplo a distinção entre o público interessado em Turismo de Natureza 

(numa vertente mais activa) e o interessado em Turismo Cultural. Assim como a distinção entre o 

Turismo Sénior e as acções destinadas a crianças. 

 

2.1.4- Comunicação comercial 

O desenvolvimento de uma política de comunicação e marketing específica da marca Aldeias do 

Xisto tem apostado em técnicas de venda directa para a afirmação dos produtos e serviços turísticos 

das Aldeias do Xisto. Após uma fase de estratégia de comunicação e marketing mais corporativa, 

essencialmente destinada à afirmação da marca no contexto turístico nacional (que se tem sempre 

mantido), juntou-se a vertente estratégica da valorização económica da Rede e dos serviços 

prestados pelos seus parceiros, numa lógica estrita de comunicação comercial. 

Esta comunicação comercial centrou-se na criação de uma Central de Reservas on-line no portal das 

Aldeias do Xisto, através da qual são comercializados os pacotes e produtos turísticos da Rede e dos 

parceiros associados. 

Por outro lado, têm sido desenvolvidos suportes e acções de comunicação concretas tendo em vista 

a valorização económica do território, a potenciação dos negócios e dos investimentos dos parceiros, 

a captação de investimento e a promoção de novos produtos. 

 

2.2- Metodologia do Plano de Comunicação e Marketing 
 

2.2.1- Actores e protagonistas 

- Populações Locais 

- Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia 

- Outras Entidades públicas regionais e nacionais (Regiões de Turismo, APRT, AICEP, Embaixadas) 

- Agentes Privados 

- Associações Culturais, Associações de Melhoramentos, Associações de Moradores, etc 

- Equipa Técnica ADXTUR 

- Grupo de Trabalho Comunicação e Marketing, Grupo de Turismo, Grupo Craft. 
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- Empresas de serviços externos (Agências de publicidade, Agências de comunicação, Operadores 

Turísticos) 

 

2.2.2- Parceria e articulação 

Um dos principais factores críticos do sucesso da Rede das Aldeias do Xisto é o modelo de 

governação implementado pela ADXTUR. Se as expectativas comerciais estão depositadas nos 

produtos turísticos e no tipo de serviços que a Rede pode oferecer aos turistas e aos parceiros 

associados, o modo de organização, a ligação ao território e aos seus actores e a viabilidade 

económica e financeira constituem uma dimensão estratégica fundamental do sucesso deste 

projecto. Como refere, em entrevista, Pedro Pedrosa, administrador da A2Z Adventures, uma 

empresa de animação turística privada parceira da ADXTUR, as vantagens de pertencer à Rede das 

Aldeias do Xisto “são de dois tipos: as anunciadas e as percepcionadas. As primeiras são a 

possibilidade de utilização da marca e a referência aos nossos produtos, o contributo para a gestão 

da marca (com ideias e sugestões), o acesso a informação privilegiada para parceiros e programas 

de apoio a investimento, a comercialização e promoção de serviços (incluindo listagens de agentes 

nos mais diversos meios). As do segundo tipo poderão ser tão importantes quanto o sucesso do 

projecto, uma vez que beneficiamos por estar conotados e associados com o destino e com a marca” 

(ver Anexo 4 – Entrevista a Pedro Pedrosa). 

 

A grande vantagem decorre exactamente da existência de uma organização que pode actuar 

tanto ao nível dos mercados turísticos, como ao nível das populações residentes nas próprias 

aldeias: é na ligação entre os mercados turísticos (Global) e as aldeias (Local) que está o grande 

trunfo desta Rede para um produto turístico de nova geração: as vivências de aldeia. Em 

contrapartida, para desenvolver esse novo produto tem sido imprescindível mobilizar e obter a 

adesão das populações aldeãs – é por isso que concluímos que o sucesso da Rede das Aldeias do 

Xisto ganhou sempre com uma dimensão de apoio ao desenvolvimento social e comunitário das 

aldeias (Social Label). Por isso sempre foi considerado fundamental que as próprias aldeias estejam 

representadas na governação da Rede. 

Em termos do Plano de Comunicação e Marketing, a articulação dos fluxos de informação tendo em 

vista a criação de um imaginário de comunicação diferenciador depende de três níveis: Local, 

Institucional e Comercial. 

 

2.3- Ferramentas de Comunicação 

	  
A Rede das Aldeias do Xisto criou um conjunto de ferramentas de comunicação, que dão corpo à 

estratégia definida para a marca. Utilizando diversos suportes e focando-se nas temáticas que 

constituem o conjunto de valores da marca e do destino turístico, consegue assim alcançar uma 

variedade de públicos e promover tanto a marca-mãe, como as sub-marcas associadas às 

infraestruturas turísticas. 
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2.3.1- Revista 

Editada desde 2006, a Revista é o suporte de comunicação mais nobre da marca e aquele que mais 

contribui para a promoção de um certo imaginário associado ao lifestyle das Aldeias do Xisto. Nas 

suas páginas estão reflectidos os vários aspectos do projecto: animação turística, alojamento, 

restauração e gastronomia, vivência rural, roteiros turísticos, património, lazer e aventura, ambiente, 

eventos culturais e desportivos. A perspectiva editorial é a do estabelecimento de redes de 

comunicação entre as Aldeias, e entre estas e o exterior, bem como a divulgação de parceiros 

públicos, empresas e associações que promovam o desenvolvimento das Aldeias do Xisto. Tem uma 

versão em inglês, que é distribuída nos mercados internacionais, seja em eventos em que a marca 

participa, ou em feiras e road shows realizados pela Agência de Promoção Turística do Centro. A 

nível nacional é distribuída através da Rede de Lojas Aldeias do Xisto e Postos de Turismo 

Municipais e Regionais. 

 

2.3.2- Portal on-line 

O site das Aldeias do Xisto assume-se cada vez mais como um portal da Rede das Aldeias do Xisto e 

da própria Região, incorporando novas áreas de divulgação e promoção, novas ferramentas de 

interacção com os utilizadores e com os agentes parceiros (comunidade on-line, loja on-line) e 

essencialmente ferramentas de comercialização de produtos e serviços turísticos da Rede e dos 

agentes parceiros numa perspectiva de Central de Reservas. Esta plataforma é o principal canal de 

distribuição do produto Aldeias do Xisto, permitindo a colocação directa de pacotes turísticos globais 

ou de partes integrantes da oferta. É o repositório por excelência e toda a informação relacionada 

com o marca, o projecto e o território. 

 

2.3.3- Sinalética 

Perante um território de acesso relativamente difícil, devido à sua orografia serrana, bem como à 

multiplicidade de pontos turísticos de interesse disseminados pelo território, assume especial 

importância a instalação de sinalética específica e com imagem própria nos acessos viários, 

indicando o itinerário a tomar para chegar a cada uma das aldeias ou a outros pontos de interesse. A 

instalação de sinalética viária tem tentado abranger todo o território e todos os acessos. Por outro 

lado, o alargamento da Rede a novas Aldeias do Xisto implica necessariamente a continuação do 

plano de instalação de sinalética. A criação de um plano de instalação de sinalética foi de crucial 

importância para a estruturação do produto turístico em redes, facilitando a visitação e funcionando 

ela própria como chamariz para os turistas ocasionais. 

A sinalética divide-se em vários níveis: 

- Sinalética viária indicativa das Aldeias do Xisto, com imagem própria, em todos os acessos viários, e 

de outros pontos de interesse turísticos associados à marca; 

- Colocação de placares de grandes dimensões nas auto-estradas e/ou nos principais acessos das 

portas de entrada para aumento da visibilidade da Rede das Aldeias do Xisto; 
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- Sinalética turística urbana nas Aldeias, com imagem própria e coerente, indicando em cada uma 

delas os pontos de interesse a visitar, por exemplo Lojas Aldeias do Xisto, Capelas, Centros 

Interpretativos, entre outros; 

- Sinalética de recepção nas novas Aldeias do Xisto, com mapa urbano destacando os pontos de 

interesse.; 

- Sinalética interpretativa para percursos, centros de BTT, centros interpretativos, outros pontos de 

interesse turísticos 

 

2.3.4- Guia Aldeias do Xisto 

Publicação de um guia temático com todas as informações sobre as Aldeias do Xisto, o território, os 

serviços turísticos, pontos de interesse e roteiros, ajudando a estruturar e facilitar a visitação por 

parte dos turistas e utentes, de acordo com os seus interesses específicos. Inclui: informações úteis, 

mapas viários, mapas urbanos, descrição de pontos de interesse, rede de lojas, percursos, recursos 

turísticos, animação, comer/dormir, calendário de animação. 

 

2.3.5- Brochuras 

A marca Aldeias do Xisto tem publicadas diversas brochuras e folhetos que cobrem várias áreas 

temáticas do produto turístico. Por um lado, existe uma brochura geral com informações genéricas 

sobre as aldeias e o território, funcionando como a linha da frente da divulgação. Existem ainda 

folhetos específicos sobre algumas infraestruturas de animação turística associadas à marca, como 

os percursos pedestres (designados “Caminhos do Xisto”), os Centros de BTT, as praias fluviais, os 

centros de arte rupestre, a rede de lojas. E a ADXTUR desenvolve ainda folhetos específicos para os 

seus parceiros, que são entregues aos visitantes. 

 

2.3.6- Cartazes e folhetos do Calendário de Animação 

Os eventos do Calendário de Animação das Aldeias do Xisto são um dos principais atractores de 

turistas para o território ao longo de todo o ano. A marca desenvolveu uma linha gráfica de cartazes e 

folhetos para cada um deles, distribuídos pelo território através da rede de parceiros e postos de 

turismo, permitindo uma visibilidade permanente e coerente da marca. 

 

2.3.7- Selo de Certificação “Parceiro Oficial” 

A Rede das Aldeias do Xisto desenvolveu um selo de “parceiro oficial” para associados da ADXTUR, 

que comunicam ao público um conjunto de critérios de qualidade que os fornecedores desses 

serviços tiveram de cumprir para se tornarem representantes da marca. 

 

2.3.8- Carta Gastronómica 

Livro sobre a gastronomia da região das Aldeias do Xisto, dividido em duas partes fundamentais: a 

primeira é um estudo histórico e etnográfico exaustivo sobre a evolução dos hábitos alimentares 

desta região; a segunda é uma compilação de 153 receitas recolhidas oralmente junto dos habitantes 

das várias Aldeias do Xisto. 
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2.3.9- Visitas Educacionais 

Dada a especificidade dos produto turístico das Aldeias do Xisto, bem como a diversidade dos seus 

valores e sub-redes temáticas, a marca desenvolve acções de promoção específicas 

direccionadas para grupos-alvos determinantes, nacionais e internacionais, acompanhadas de 

perto por técnicos da ADXTUR. As visitas “educacionais”, apesar de menos massificadoras, têm a 

vantagem de ser muito centradas nos interesses dos receptores, ganhando-se na qualidade e 

profundidade da informação disponibilizadas, bem como no retorno da acção. Implica um apurado 

critério de selecção dos públicos-alvo, bem como uma cuidada gestão do programa da visita. 

- Press Trips (visitas educacionais com jornalistas): visitas com jornalistas seleccionados, nacionais e 

internacionais, por áreas temáticas de interesse, por exemplo: Turismo de Natureza, Turismo Activo, 

Turismo Cultural, entre outros. 

- Fam Trips (vistas educacionais com operadores turísticos): numa vertente de criação de negócio 

são regularmente organizadas visitas educacionais ao território com grupos de operadores turísticos 

nacionais e internacionais. 

 

2.3.10- Assessoria de comunicação 

A ADXTUR tem contratado com uma agência de publicidade e com uma agência de comunicação, a 

criação de campanhas de publicidade e a divulgação juntos dos órgãos de comunicação social, 

respectivamente. 

 

2.3.11- Aplicações móveis 

Está a ser desenvolvida uma aplicação para tablets e smartphones com informação sobre a rede de 

aldeias e sobre o território, com diversas funcionalidades que têm em vista auxiliar na estruturação da 

visitação. 
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Gráfico 5– Missão, Visão, Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaboração própria 
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CONCLUSÃO 

 

A Rede das Aldeias do Xisto é um projecto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, 

que abrange 27 aldeias na Região Centro de Portugal (mais concretamente no Pinhal Interior), 

liderado pela ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria 

com 21 Municípios da Região Centro e com mais de 100 operadores privados que actuam no 

território. 

 

O projecto surgiu no ano 2000 no contexto do III Quadro Comunitário de Apoio, no âmbito da Acção 

Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior (NUT II), da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro. O projecto seguiu as indicações nacionais inscritas no PENT- 

Plano Estratégico Nacional de Turismo e no PROT- Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Centro, tendo definido como objectivos, a criação de uma rede de aldeias, a criação de uma rede de 

praias fluviais, e a criação de uma rede de percursos que unisse aquelas duas redes. Os lemas da 

Acção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior foram: identidade, inovação, marcas (ver 

Anexo 2 - Entrevista a Armando Carvalho). 

 

A Rede das Aldeias do Xisto define-se como uma produto territorial da Região Centro que, através 

da estratégia de marketing territorial e das ferramentas de comunicação, tem como objectivo afirmar 

um destino turístico a nível nacional e internacional. 

 

Neste trabalho propusémo-nos responder à seguinte questão: qual a importância e o contributo da 

estratégia de marketing e comunicação para a afirmação das Aldeias do Xisto? E comprovámos 

que ela foi fundamental, porque foi – e ainda é - transversal ao todo o projecto, adaptando a sua 

estratégia e a utilização de ferramentas de comunicação aos vários momentos e necessidades do 

projecto. 

 

Neste sentido, numa primeira fase, os primeiros cinco anos do projecto, que incidiram essencialmente 

em intervenções físicas de recuperação patrimonial das aldeias, a estratégia de marketing e 

comunicação incidiu essencialmente na partilha interna de informação entre os vários agentes 

públicos e privados do território e a população local. Foi uma fase de produção de conhecimento 

técnico (para todas as Aldeias do Xisto foi elaborado o Plano de Aldeia, um documento com 

informação exaustiva sobre cada uma das aldeias), de criação de redes de parceria e de 

aprofundamento da confiança entre todos os intervenientes. No fundo, a Rede das Aldeias do Xisto 

enquadra-se naquilo que Metaxas (2002:22) definiu como LED- Local Economic Development, na 

medida em que “(...) requer conhecimento, pensamento crítico, investigação primária e secundária, e 

análise estratégica. (...) O marketing territorial requer cooperação entre as autoridades locais e o 

sector público, a contribuição directa dos cidadãos e, claro, pesquisa de mercado, segmentação e 

avaliação (...)”. E também vai ao encontro do exposto por Valdani e Ancarini (2011) quando defendem 

que, ao contrário do produto no marketing tradicional, no marketing territorial o enfâse é colocado na 
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confiança e no conhecimento como recursos críticos, e o marketing territorial estratégico baseado em 

recursos relacionais, actividades de parceria e trabalho em rede. 

 

Em 2005 é então criada formalmente a marca Aldeias do Xisto e a ADXTUR- Agência para o 

Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, entidade com perfil de associação sem fins lucrativos 

que tem como associados os parceiros públicos, privados e a população local. É a partir deste 

momento que se define as Aldeias do Xisto como uma marca-chapéu para o território, como referido 

por Gaio e Gouveia (2007), exactamente no sentido em que corporiza a identificação de “objectivos 

convergentes dos diferentes actores territoriais e assente nessa convergência a promessa que 

permite agregar um conjunto de competências e instrumentos do âmbito do marketing”. 

 

A criação da ADXTUR vai igualmente ao encontro do referido por Pacheco (2011) quando refere que 

“perante novos paradigmas de competição, o planeamento estratégico surge como um meio para 

alcançar um desenvolvimento sustentado, assente na participação dos actores locais, hierarquizando 

medidas, seleccionando acções e promovendo a potenciação dos pontos fortes do território no 

exterior, com o intuito de captar novos recursos”, bem como o referido por Gaio e Gouveia (2007) se 

entendermos que os factores críticos para o sucesso dos lugares estão amplamente associados à 

capacidade de criação de uma liderança regional com uma visão de futuro, à criação de redes, à 

promoção do empreendorismo e do envolvimento das populações na agenda regional. A ADXTUR 

corporiza e persegue todas estas vertentes. 

 

Já referimos que, numa primeira fase do projecto, os objectivos foram essencialmente de articulação 

interna e partilha de informação entre os diversos parceiros do projecto. Com a criação da marca e a 

afirmação das Aldeias do Xisto enquanto produto territorial turístico, a estratégia aponta claramente 

para a afirmação do território enquanto destino turístico e a subsequente definição de uma 

estratégia de marketing territorial, na medida em que os objectivos são a satisfação das necessidades 

dos stakeholders internos e dos consumidores externos com o objectivo final de aumentar o valor e a 

atractividade de um local activando um ciclo virtuoso baseado num encadeamento satisfação-

atractividade-valor, como referem Valdani e Ancarini (2011). 

 

Tal como estes autores referem, a marca Aldeias do Xisto começa a ser trabalhada como um 

produto territorial alargado, na medida em que uma área geográfica é considerada como um 

conjunto de infraestruturas, actividades, serviços e factores simbólicos. E a estratégia de 

desenvolvimento e promoção da ADXTUR foi exactamente ao encontro destas vertentes. Primeiro 

criou várias redes de recursos e infraestruturas: aldeias, praias fluviais, museus e pontos de 

interesse, lojas, percursos pedestres, percursos BTT. Definiu e montou, em conjunto com os 

parceiros público e privados, o Calendário de Animação das Aldeias do Xisto, um conjunto de 

actividades e eventos que fomentam a atractividade do território ao longo de todo o ano. Trabalhou, 

em conjunto com os parceiros privados, a oferta de um conjunto de serviços turísticos (alojamento, 

restauração, animação turística) que permitissem o usufruto do território, dos eventos de animação e 
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das redes e infraestruturas de animação. Finalmente, e mais importante, toda a comunicação é 

centrada na estimulação de um imaginário associado à marca, assente nos seus valores simbólicos: 

natureza, património, ruralidade, autenticidade, memória e identidade cultural, gastronomia, qualidade 

de serviço, animação e lazer. 

 

A actual estratégia de marketing das Aldeias do Xisto tem como missão aumentar a atractividade da 

marca e, para tal, segue dois vectores estratégicos de acção que actuam na origem: promoção dos 

recursos e valores do território (imaginário), promoção dos serviços/oferta (comunicação comercial), e 

um vector que actua no destino, a melhoria das condições de visitação (articulação e coerência). 

 

As ferramentas de comunicação utilizadas pela marca estão ao serviço desta estratégia, recorrendo 

a suportes de comunicação diversificados. Por um lado, criou suportes transversais à marca, como a 

Revista e o portal on-line e, por outro, suportes específicos para as diferentes acções da marca, como 

por exemplo, folhetos, brochuras e guias específicos para as redes de recursos e infraestruturas 

turísticas, edição da Carta Gastronómica para a vertente da gastroniomia. Criou uma identidade 

gráfica que é aplicada de forma coerente a todos os suportes. Definiu uma estratégia de promoção 

permanente junto da comunicação social (assessoria de comunicação) e dos operadores turísticos 

(viagens educacionais).  
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ANEXO 1 
 

Plano de Comunicação e Marketing 
das Aldeias do Xisto 
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PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
PROVERE 2009 – 2013 
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“A tradição é a transmissão do fogo e não a veneração das cinzas” 
Gustav Mahler 
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 3 

VALORES DA MARCA E DO TERRITÓRIO 

FORÇAS DA MARCA / PROJECTO 

MISSÃO DA MARCA 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
 
 
> NATUREZA  Animação, Lazer, Aventura 
> ARQUITECTURA E PATRIMÓNIO 
> PESSOAS  Cultura e Tradição 
> GASTRONOMIA  Produtos e Restauração 
> SABER-FAZER  Produtos Locais e Técnicas 
> MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL 
> RURALIDADE  Genuinidade, Autenticidade, Pureza, Vida Comunitária, Afectividade 
 
 
 

 
> ESPÍRITO DE PARCERIA Publico-Privada 
> ARTICULAÇÃO TRANSVERSAL E REPRESENTATIVIDADE 
> CAPITAL RELACIONAL 
> NOTORIEDADE 
> CAPACIDADE INSTITUCIONAL 
> CAPACIDADE TÉCNICA 
> EFEITOS DE ESCALA E AGLOMERAÇÃO 
> ATRACÇÃO CRIATIVA 

 
 
 

 
> PRESERVAR E PROMOVER A IDENTIDADE CULTURAL 
> POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 
> AFIRMAR O DESTINO TURÍSTICO NO PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 
 

 
VALORES 
MISSÃO 
OBJECTIVOS 
VECTORES ESTRATÉGICOS 
LINHAS DE ACÇÃO  
ACÇÕES

CONTEÚDOS 
SUPORTES/FERRAMENTAS 
ACÇÕES 
CRONOGRAMA 
ORÇAMENTO 
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4 

                    

   

▪ 
Preservar e promover 
a identidade cultural; 

 ▪ 
Potenciar 
o desenvolvimento social 
e económico; 

 ▪ 
Afirmar o destino turístico 
no panorama nacional 
e internacional. 

Aum
entar a Atractividade da 

Marca Aldeias do Xisto 

MISSÃO DA MARCA 
OBJECTIVO ESTRATÉGICO DO PLANO 

VECTORES ESTRATÉGICOS DE ACÇÃO 
LINHAS DE ACÇÃO 

Acompanhamento e Avaliação (ORIGEM/ DESTINO) 

Im
aginário 

Com
unicação 

Com
ercial 

Articulação e 
Coerência 

Criatividade 

Qualidade 

Alcance de Novos Públicos 

Diversificação / Expansão 

I – Promoção dos recursos/ valores 
(ORIGEM) 

III – Melhoria das condições de visitação 
(DESTINO) 

II – Promoção dos serviços/ oferta (ORIGEM) 
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“Usar o marketing para compreender, criar, comunicar e fornecer valor 
e para 

atrair, reter e fazer crescer os visitantes” 
Philip Kotler 
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 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALDEIAS / PATRIMÓNIO Label Património 

Livro AX – Historial de recuperação, Planos de Aldeia, Técnicas, etc. 

Guias 

Projecto ROROS 

Projecto ECO-ARQ 

Construção – Empresas Manutenção – Proprietários 

NATUREZA / AMBIENTE 
Label Ambiente 

Edição de Livro do Zêzere 

Edição de Livro das Áreas Naturais – Parceria BUY NATURE 

Caminhos do Xisto, Circuitos de Grande Rota, Calendário de Animação 

Planos de Gestão de Áreas Protegidas – Parceria BUY NATURE 

GASTRONOMIA 

Eventos Promocionais da Carta Gastronómica 

Ementas Específicas Restaurantes 

Outros 

Label Social 

CULTURA / TRADIÇÃO Label Social 

Calendário de Animação  

Centro de Documentação e Arquivo 

Lojas Aldeias do Xisto - Saberes 

I  –  Promoção dos Recursos /  Valores (ORIGEM)  

▪ Linhas de Conteúdo, Imagem e Linguagem Próprias; 
▪ Identificação de Locais: aldeias, monumentos, restaurantes, eiras, currais, hortas, 

fornos, etc. 
▪ Identificação de Momentos: ciclos agrícolas, estações do ano, festividades, 

workshops, eventos, etc. 
▪ Projectos / acções de parceiros ou da marca que se enquadrem em quaisquer 

dos labels: e.g. uma novo empreendimento de Agro-Turismo; 
▪ Síntese de princípios (caderno de encargos) e selos de reconhecimento formal. 

▪ Preservar e promover 
a identidade cultural; 

 
▪ Potenciar 

o desenvolvimento social 
e económico; 

 
▪ Afirmar o destino turístico no 

panorama nacional 

Aumentar a Atractividade da Marca 
Aldeias do Xisto 

Acompanhamento e Avaliação (ORIGEM/ DESTINO) 

Imaginário 

Comunicação 
Comercial 

Articulação e 
Coerência 

Criatividade 

Qualidade 

Alcance de Novos Públicos 

Diversificação / Expansão 

I – Promoção dos recursos/ valores (ORIGEM) 

III – Melhoria das condições de visitação (DESTINO) 

II – Promoção dos serviços/ oferta (ORIGEM) 

Comunidade – Comunicação da Rede 

MISSÃO DA MARCA OBJECTIVO ESTRATÉGICO DO PLANO VECTORES ESTRATÉGICOS DE ACÇÃO LINHAS DE ACÇÃO 
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▪ Preservar e promover 
a identidade cultural; 

 
▪ Potenciar 

o desenvolvimento social 
e económico; 

 
▪ Afirmar o destino turístico no 

panorama nacional 

Aumentar a Atractividade da Marca 
Aldeias do Xisto 

MISSÃO DA MARCA OBJECTIVO ESTRATÉGICO DO PLANO VECTORES ESTRATÉGICOS DE ACÇÃO LINHAS DE ACÇÃO 

Acompanhamento e Avaliação (ORIGEM/ DESTINO) 

Imaginário 

Comunicação 
Comercial 

Articulação e 
Coerência 

Criatividade 

Qualidade 

Alcance de Novos Públicos 

Diversificação / Expansão 

I – Promoção dos recursos/ valores (ORIGEM) 

III – Melhoria das condições de visitação (DESTINO) 

II – Promoção dos serviços/ oferta (ORIGEM) 

I I  –  Promoção dos Serv iços /  Oferta (ORIGEM)  

Aldeias Temáticas CENTROS 
DE ATRACÇÃO 
TURÍSTICA Centros Interpretativos 

Parques Temáticos 

Sítios / Equipamentos de interesse 

Lojas Aldeias do Xisto Loja on-line 

SERVIÇOS 
DA REDE (PARCEIROS) 

Alojamento 

Restauração 

Animação / Activo 

Central de Reservas 

ATRACÇÃO 

Habitação 

Investimento 

Projectos e Emprego 

Bolsa de Ofertas 

Praias Fluviais 

Caminhos do Xisto 

Centros de BTT 

Grande Rota das Aldeias do Xisto 

ESTRUTURAS 
DE ANIMAÇÃO 
PERMANENTE 

Grande Rota do Zêzere 

Guias, Mapas, Folhetos, ... 

CALENDÁRIO 
DE ANIMAÇÃO 

Desporto, Música, 
Etnografia, Outros 

Cartazes, Newsletters, Flyers, 
Brochura, Kit Comunicação (Loja 
Móvel, Bandeira), Outros 
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▪ Preservar e promover 
a identidade cultural; 

 
▪ Potenciar 

o desenvolvimento social 
e económico; 

 
▪ Afirmar o destino turístico no 

panorama nacional 

Aumentar a Atractividade da Marca 
Aldeias do Xisto 

MISSÃO DA MARCA OBJECTIVO ESTRATÉGICO DO PLANO VECTORES ESTRATÉGICOS DE ACÇÃO LINHAS DE ACÇÃO 

Acompanhamento e Avaliação (ORIGEM/ DESTINO) 

Imaginário 

Comunicação 
Comercial 

Articulação e 
Coerência 

Criatividade 

Qualidade 

Alcance de Novos Públicos 

Diversificação / Expansão 

I – Promoção dos recursos/ valores (ORIGEM) 

III – Melhoria das condições de visitação (DESTINO) 

II – Promoção dos serviços/ oferta (ORIGEM) 

I I I  –  Melhoria das Condições de Visitação (DESTINO)  

Lojas Aldeias do Xisto 
Guias, Mapas, Folhetos, 
Revistas, Cartas Gastronómicas, 
Merchandising, Brochuras,  
Ligação à Rede (Intranet), Outros 

Postos de Turismo 

Centros de Interpretação 

POSTOS 
DE INFORMAÇÃO 
TURÍSTICA 

ARTICULAÇÃO 
PARCEIROS 

Parceiros Privados 

Comunicação Comercial Concessionários Praias 

Amigo/Conselheiro Aldeia 

INFRA-ESTRUTURA 
TECNOLÓGICA 

Internet nas Aldeias 

PDA 

Outros 

SINALÉTICA 
Sítios de Relevância 

Interna 

Viária 

Outros 
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FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

RECURSOS EXTERNOS 

 
 
> ESTUDO DE MARKETING 
> SITE  Portal 
> REVISTA  Português e Inglês 
> EDUCACIONAIS  Jornalistas e Operadores Turísticos 
> CAMPANHAS DE PUBLICIDADE  Above the line, Below the line, Nacional e internacional 
> PRESENÇA NA COMUNICAÇÃO SOCIAL  Nacional e Internacional 
> FEIRAS E EVENTOS  Stand, Nacionais e Internacionais 
> PDA 
> GUIAS E MAPAS  Aldeias, Praias, Percursos, ... 
> SINALÉTICA  Viária, interior aldeias, ... 
> MATERIAL DE DIVULGAÇÃO  Folhetos, Flyers, Cartazes, ... 
> NEWSLETTERS 
> BRANDING E MARCHANDISING 
 
 
 
 
 
 
 
> FOTOGRAFIAS 
> DESIGN 
> MARKETING  Campanhas de Publicidade, Feiras, Negocio, ... 
> TRADUÇÕES 
> PRODUÇÃO, IMPRESSÃO, PROGRAMAÇÃO 
> CONTEÚDOS 
> LOGÍSTICA 
> ESTÁGIOS CURRICULARES 
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ANEXO 2 
 

Entrevista a Armando Carvalho 
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ENTREVISTA AO ENGENHEIRO ARMANDO CARVALHO 

 

Antigo Coordenador da Acção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior, da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (III QCA- Quadro Comunitário de Apoio; PORC- 

Programa Operacional da Região Centro – 2000/2007), no âmbito da qual foi lançado o projecto das 

Aldeias do Xisto. 

 

Entrevista gravada presencialmente no dia 2 de Abril de 2013, em Lisboa. 

 

Como nasceu o projecto Aldeias do Xisto? 

Tem que se falar no III QCA- Quadro Comunitário de Apoio. No âmbito do PORC- Programa 

Operacional da Região Centro, havia várias AIBT- Acção Integrada de Base Territorial, uma das quais 

era a do Pinhal Interior, que tinha três componentes em termos de fundos: FEDER, FEOGA e FSE 

para a parte da formação. Isto eram os instrumentos financeiros que existiam na altura. A certa altura 

foi preciso fazer um plano específico de intervenção que definisse quais eram as linhas de força 

dessa AIBT do Pinhal Interior. E como no território um dos aspectos de identidade que já existia 

minimamente era as então chamadas Aldeias Serranas, na Serra da Lousã, uma ideia foi desenvolver 

uma linha ligada com as aldeias do território: Aldeias do Xisto. Dado os fundos disponíveis e as 

tipologias de intervenção que apoiavam em termos de financiamento, optou-se por fazer um conjunto 

de intervenções que tivessem a ver com aldeias, praias fluviais (devido ao número de praias 

existentes no território e à elevada qualidade das suas águas), uma rede de percursos que ligassem 

essas duas redes e também, acessoriamente, uma série de intervenções que tivessem a ver com o 

património cultural, nomeadamente intervenções em alguns valores que estavam construídos mas em 

muito mau estado. 

 

Todas as outras AIBT, de uma maneira ou de outra tinham uma marca, um símbolo que 

funcionasse como âncora. Esta não tinha... 

Não, não tinha. Os lemas da AIBT-PI foram: identidade, inovação, criar marcas. O território não tinha 

identidade. O que é o Pinhal Interior? Nem aos que lá moravam queria dizer alguma coisa. Assim, a 

identidade era importante para perceber o que dava estrutura ao território e o definia. Inovação 

porque era importante fazer as coisas de forma diferente e inovadora. E tudo isto devia resultar numa 

marca que identificasse o território e servisse de sustentação à identidade... e vice-versa. 

 

Os três fundos foram usados nas Aldeias do Xisto transversalmente? 

Sim, FEDER para a vertente da recuperação física e patrimonial das Aldeias, FSE para a formação 

dos vários agentes, e FEOGA para a questão florestal, que é a base território. O território era 

conhecido essencialmente por causa dos incêndios, era conhecido por estar sempre a arder.  
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Voltando à questão das Aldeias... 

Começou por sete Aldeias na Lousã, de que já se falava. Havia algumas outras que... eu antes tinha 

estado envolvido num projecto de gestão integrada para a Serra da Lousã e já se falava também no 

Gondramaz (Miranda do Corvo) e nas aldeias de Góis, mas nunca tinha passado daí e, pior, estavam 

a degradar-se. O principal objectivo foi evitar essa degradação e evitar que perdêssemos essas 

aldeias. Portanto, foi uma questão de perceber o potencial de agregar este conjunto de aldeias. A 

partir deste grupo inicial começou então a fazer-se uma selecção das aldeias, em conjunto com os 

Municípios, e aproveitando os recursos que existiam para investir. É claro que as Câmaras, no que 

toca a investimento, na altura tinham outras prioridades. Elas foram levadas as acreditar neste 

projecto. Houve também uma acção de marketing do próprio programa operacional, daí a edição das 

primeiras revistas, só para habitantes, políticos e técnicos municipais. Portanto, as coisas foram 

surgindo assim aos poucos a partir daquele grupo inicial de aldeias. 

 

Mas qual era o principal objectivo da AIBT-PI? 

Havia três eixos no PORC: um para as infraestruturas das câmaras, outro também para investimento 

dos municípios mas articulado com a administração central, e um terceiro que era o das Acções 

Integradas, que no meu entender tinha de fazer uma coisa diferente, já que toda a gente fazia 

piscinas, estradas, bibliotecas, etc. Esse eixo era para criar qualquer coisa de diferente, tinha de ter 

uma estratégia diferente para alcançar um objectivo diferente. E aí eu acho que as coisas foram bem 

conseguidas no final. 

 

Mas estamos a falar de realçar a identidade do território para inverter as assimetrias de que ele 

sofria. No fundo, o objectivo último era esse? 
O que se pensava no início era muito diferente do que se passa agora em 2013, ultrapassou em 

muito as expectativas. Desde o ponto inicial até hoje houve muitos contributos de ideias e de 

inovação que trouxeram as Aldeias do Xisto ao ponto onde estão, a nível nacional e internacional. O 

ponto fulcral é essa afirmação da diferença que representam a nível nacional: um território que não 

tinha afirmação nenhuma, que era um buraco negro no país, de repente afirma-se como uma marca 

nacional. Isso tem a ver como as coisas foram montadas ao longo do processo: as preocupações 

sociais nas intervenções que se fizeram nas aldeias, a instituição do Plano de Aldeia como 

instrumento central das estratégia para cada uma das aldeias, a criação de redes no território, que 

culminou na ADXTUR... 

 

No fundo isso resume a minha próxima pergunta, que tem a ver com a forma como a estratégia 

foi implementada, com uma visão integrada para o território, utilização de multi-fundos e 

estímulo à articulação interna através das criação de redes. É isso? 

Sim, é isso. Com uma nuance: eu não gosto de planos fechados. Isso é que permitiu que o projecto 

evoluísse e fosse capaz de integrar os vários contributos que iam surgindo, às vezes para resolver 

questões práticas. Por exemplo, creio que os primórdios da marca Aldeias do Xisto surgem com a 

primeira edição da revista, da qual tu foste o editor, e que pretendia resolver um problema de 
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comunicação entre os vários habitantes e agentes do território. Foi a partir daí que se começou a 

perceber o potencial de comunicação deste território e deste projecto, que começou a motivar outros 

que a liam e que se iam juntando ao projecto. 

A própria criação da ADXTUR resulta da aprendizagem com os erros do passado, com as Aldeias 

Históricas, por exemplo, que ficaram sempre muito presas à CCDRC. Como os fundos vêm aos 

solavancos, também a evolução das Aldeias Históricas foi aos solavancos. Mas estando a gestão da 

marca fora, entregue a uma entidade como a ADXTUR, as coisas tiveram uma continuidade mais 

permanente, mais solta. 

 

No fundo houve uma estratégia de estímulo à parceria e à autonomização, dizendo isto: as 

aldeias são vossas para gerirem em conjunto e em co-responsabilização. 

Exacto, e a melhor prova disso é que acabou o III QCA, passou-se para outro e as Aldeias ainda 

deram um pulo maior. Criaram autonomia para gerirem por si, bem ou mal (e quando digo “mal” 

refiro-me ao facto de a administração central não garantir uma disponibilização de fundos 

permanente, que suavize os períodos de transição entre quadros de apoio; não estou a falar de ter a 

torneira sempre toda aberta, mas pelo menos um pouco aberta para evitar descontinuidades de 

actuação que resultam em problemas como vocês bem sentiram), mas dizia, portanto, que apesar 

disso as Aldeias resistiram a isso e ainda ficaram mais fortes. A administração central, ou mesmo 

regional, nunca conseguiria ter esta flexibilidade de actuação como a ADXTUR teve. 

 

Tu já abordaste os Planos de Aldeia, mas queria pedir-te que explicasses melhor a importância 

que eles tiveram. 

Estamos em 2013 e o Programa das Aldeias do Xisto começou a ser delineado em 2000/2001, numa 

altura em que, por exemplo, o Piódão (Aldeias Históricas) tinha sofrido muita contestação dos 

residentes relativamente ao tipo de obras que se estavam a desenvolver. As pessoas queriam pôr 

persianas, janelas de alumínio, e coisas assim, e as regras dos fundos não o permitiam, bem como 

os regulamentos municipais. Já para não falar no que era o país interior nessa altura: em algumas 

aldeias os fiscais eram corridos a tiro. Temos que ter presente que, na altura em que as Aldeias do 

Xisto começam, as coisas eram assim. Não estamos a falar de pessoas que fazem a opção de vida 

para ir para o mundo rural, mas sim de pessoas que já lá moravam, a quem as influências do Séc XXI 

começavam a chegar e que se queriam afirmar por um outro tipo de urbanidade, um pouco 

descontextualizada, mas era a cultura delas. Portanto, o Plano de Aldeia é um instrumento de 

planeamento de acção em si, mas foi também um instrumento de mobilização, sensibilização e 

envolvimento das pessoas, precisamente para evitar os problemas que houve antes noutros casos 

em que as pessoas eram contra as intervenções que se queriam fazer. Aqui as coisas correram muito 

bem, eu não tenho memória de alguém que quisesse fazer alguma coisa que contrariasse a lógica 

que todos definiram no Plano de Aldeia para a própria aldeia. Isto quer dizer alguma coisa, que a 

metodologia foi boa mas também que soubemos tirar partido dessa mudança social que estava a 

ocorrer, estimulada pelas novas gerações, novas formas de pensar, das coisas terem sido todas 

debatidas com as pessoas. O projecto tinha essa componente social de melhoria das condições de 
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vida dos habitantes, algumas das quais nunca sequer tinham existido, e essa estratégia de 

participação das pessoas naquilo que era o seu interesse comum foi determinante para o sucesso do 

programa, teve retornos positivos, as pessoas perceberam que estavam a ter melhorias significativas 

na aldeia, até porque os investimentos foram significativos. 

 

O projecto iniciou-se em 2000/2001, mas a marca foi criada em 2005/2006. Qual a importância 

da criação desta marca e de toda a vertente do marketing que a acompanhou? 
Ao longo do seu percurso, as Aldeias do Xisto tiveram um conjunto de pequenos contributos, às 

vezes de coisas muito pequeninas e que não envolveram grandes meios financeiros, mas que 

fizeram toda a diferença. E às vezes são pormenores. Ou seja, acho que há aqui questões que foram 

determinantes, e que parecem quase fruto do destino, desde os Planos de Aldeia que são herdeiros 

de uma cultura de projecto que, na altura, era implementada pelos Gabinetes Técnicos Locais; 

também o facto de um conjunto de pessoas se terem encontrado e conhecido no tempo e espaço e 

que, depois de uma troca de impressões, começaram a criar um elã de estratégia à volta de tudo isto; 

e finalmente, para ir mais ao encontro da tua pergunta, o lançamento das tais primeiras revistas para 

comunicação interna do projecto, e que tiveram um impacto incrível dentro e fora das aldeias e um 

papel determinante. Toda a gente queria ter a revista, porque se reviam nela, estavam a acontecer 

coisas nas aldeias e estava ali relatado como se fosse um diário. Ou seja, a partir daí percebemos a 

importância da comunicação para a afirmação do projecto. Nessa altura ainda não havia nada em 

termos de branding ou marca, é pura e simplesmente comunicação do que era e de como estava a 

ficar, do antes e do depois. Esse exercício foi muito bom, porque o projecto não é só a obra, as casas 

arranjadinhas, é muito mais do que isso, é o contributo dessas pequenas histórias que a 

comunicação começou a veicular, a opinião das pessoas das aldeias, as histórias do povoamento, o 

detalhe numa rua, um pormenor na paisagem, enfim, são essas pequenas coisas que contribuem 

para a identidade. O contributo da comunicação para a formação da identidade também é feita por 

muitas outras pequenas coisas que as pessoas não percepcionam logo ao início. 

Depois também houve outra coisa que eu acho que resultou muito bem: o nome Aldeias do Xisto, e 

não Aldeias de Xisto. Foi uma questão territorial fulcral. Acho que há ali qualquer coisa de 

perplexidade entre o “de” e o “do” e isso capta também a atenção das pessoas e aumenta o impacto 

da explicação do porque é que é “do” Xisto, dessa afirmação de todo um território e não 

simplesmente de um conjunto de aldeias. Foi uma questão de comunicação também, creio eu. 

Finalmente, toda a questão da qualidade dos conteúdos e do design gráfico e do branding,  o 

logótipo, a cor, a assinatura, a imagem gráfica das coisas, a beleza e sinceridade dos textos que não 

são excessivamente promocionais. Isso fez a diferença, transmitiu uma ideia de excelência, 

qualidade, inovação e cuidado que começou a fazer parte da forma como as pessoas 

percepcionavam o próprio território. 

Eu costumo dizer que as Aldeias do Xisto não têm nenhuma catedral gótica, não têm a torre de 

Belém, não têm a força da Serra da Estrela, não têm uma praia do Algarve, mas no meio daquilo que 

era o buraco negro conseguiu-se criar uma coisa que é difusa no território, mas que cria uma ideia, 

que é coerente e que tem identidade. 
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No fundo estimulou-se o imaginário. 

Exactamente, e eu acho que o mais importante foi saber-se trabalhar sobre esse imaginário. 

 

Ao fim destes 12 anos, como encaras o futuro do projecto Aldeias do Xisto? 

Vejo uma coisa que em 2000 ainda não existia: hoje nós estamos numa era de globalização a todos 

os níveis, estamos a competir com tudo em toda a parte, a comunicação é muito mais rápida, 

qualquer coisa que se faça bem feita hoje é muito mais eficaz em termos de comunicação. Julgo que 

hoje o contexto é esta competição. Só que isso é acessível a todos, a toda a gente, qualquer marca e 

qualquer destino. Mas não se pode referir o que ainda não existe, mesmo que eventualmente venha a 

surgir, nem dizer que as coisas são diferentes do que na realidade são. Portanto, há aqui duas 

vertentes que têm de estar conciliadas: por um lado, o trabalho ao nível da parte material, comercial e 

de animação das aldeias, tirando partido do potencial que existe e, por outro, como é que isso, de 

forma inovadora, eficaz e diferenciadora, se consegue transpor para a comunicação. 

E isto é crucial, essencialmente num país em que todas as políticas públicas promovem a 

centralização de tudo, contribuindo para o despovoamento do interior. Como é que isto vai resistir? 

Se souber resistir vai ter a virtualidade de ser uma das poucas coisas que resiste a tudo e vai ter uma 

atracção por isso. As pessoas vão-se questionar como é que há cada vez mais pessoas com 

formação superior a trabalhar e viver nas aldeias? O desafio é manter isto, com qualidade e 

diferenciação, e na forma como se comunica. 
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ANEXO 3 
 

Entrevista a Paulo Fernandes 
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ENTREVISTA AO DR. PAULO FERNANDES 

 

Presidente da ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto. 

Presidente da Câmara Municipal do Fundão, um dos Municípios parceiros das Aldeias do Xisto. 

 

Entrevista realizada por e-mail, no dia 19 de Junho de 2013. 

 

Quais sãos os principais valores e recursos do projecto Aldeias do Xisto? 

Os valores das Aldeias do Xisto são de dois tipos: os que derivam do território onde se insere, e 

aqueles que se criaram ao longo do processo de construção da parceria. Os primeiros são o 

património natural e ambiental, o património material e imaterial, a gastronomia, o saber fazer, a 

memória e a identidade cultural e o espírito de ruralidade ainda bem genuíno. Estamos numa zona 

geográfica de elevado valor ambiental, com muitas zonas intocadas pela mão humana ou, se o foram, 

que revelam uma integração perfeita entre paisagem natural e intervenção humana para 

aproveitamento habitacional ou agrícola. Muitos destes valores acabam por se transformar em 

recursos para o turismo de natureza, lazer e de aventura. Mas a maior riqueza revela-se quando 

unimos essas duas vertentes, a paisagem natural e as tradições das pessoas que aqui habitam. No 

fundo, as Aldeias do Xisto são uma paisagem cultural, muito centrada na genuinidade da vida rural 

que ainda preserva.  

Por outro lado, o projecto já não se pode dissociar das forças que soube criar ao longo do processo 

de parceria em redor da marca e da agência que a gere, e que são hoje também recursos que tem à 

sua disposição. Esse espírito de parceria público-privada assenta numa articulação transversal entre 

todos os agentes parceiros da ADXTUR, de grande proximidade e representatividade. Este factor 

provocou efeitos de escala pela aglomeração, conferindo à Agência uma tremenda capacidade 

institucional secundada por uma capacidade técnica altamente especializada, conhecedora de todos 

os dossiers e da realidade de todos os parceiros individualmente. 

Estes factores conjugados confluíram para a solidez da rede, que são o primeiro degrau para se 

trabalhar a notoriedade e a criação de condições para a atracção de investimento, de pessoas e de 

projectos. 

 

Quais são os objectivos estratégicos do projecto Aldeias do Xisto? 

Podemos dizer que, ao longo dos seus 12 anos de existência, o projecto teve três fases, em que os 

objectivos foram diferentes, embora complementares. Mas é preciso não esquecer que esses 

obectivos conjunturais, em última análise, sempre perseguiram aquilo que é a missão do projecto, o 

seu ADN: preservar e promover a identidade cultural e potenciar o desenvolvimento social e 

económico. 

Assim, na primeira fase, a da requalificação patrimonial das aldeias, o objectivo principal era o de 

preservar o património físico das Aldeias do Xisto e dar melhores condições de vida às populações 

que aqui vivem. Paralelamente, este trabalho visou também trazer as pessoas e os agentes para 
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dentro do processo de desenvolvimento do território, aumentando a sua auto-estima e promovendo 

condições para a sua fixação e investimento. 

Numa segunda fase, que tem início com a criação oficial da marca Aldeias do Xisto e da ADXTUR, o 

objectivo era a afirmação nacional do destino turístico. Foi uma época centrada essencialmente na 

criação de infra-estruras turísticas e na promoção. 

Actualmente, o principal objectivo estratégico que a ADXTUR definiu para a Estratégia de Eficiência 

Colectiva no âmbito do PROVERE-QREN (Programa de Valorização Económica dos Recursos 

Endógenos-Quadro de Referência Estratégico Nacional), é o aumento da atractividade da marca 

Aldeias do Xisto. No fundo isto significa uma estratégia desenhada para a captação de novos 

públicos, a nível social e económico, afirmando as Aldeias do Xisto como um território de excelência 

para viver e investir. 

 

Qual a importância do marketing e da comunicação na estratégia das Aldeias do Xisto? 

O marketing e a comunicação têm um papel fundamental nessa estratégia, essencialmente pela 

atribuição de valor à percepção que se tem da marca e do destino (comunicação exterior) e pelo 

contributo fundamental que dá à coesão interna da rede entre os parceiros (comunicação interna). 

Actualmente, decorrente dos objectivos estratégicos expostos em cima, a estratégia de marketing e 

comunicação das Aldeias do Xisto assenta em três vectores de acção fundamentais: imaginário, 

comunicação comercial e articulação/coerência. O primeiro actua ao nível da ideia que se tem do 

território, promovendo os seus valores intrínsecos, como a natureza, a genuinidade, a ruralidade, a 

gastronomia, no fundo, um certo estilo de vida. A comunicação comercial incide fundamentalmente na 

promoção dos serviços comerciais dos nosso parceiros privados (alojamento, restauração e 

animação turística), bem como na rede de infraestruturas turísticas, que permitem aos visitantes 

usufruírem do território com garantia de qualidade e excelência de serviço durante todo o ano. 

Finalmente, a articulação interna/coerência cria todo um ambiente de comunicação no território que 

apoia a visitação e permite ter uma percepção coerente e permanente da marca em todos os 

momentos. Isto faz-se com a instalação de sinalética e de painéis interpretativos, com a 

disponibilização de materiais de comunicação da marca aos postos de turismo municipais, Lojas 

Aldeias do Xisto e outros pontos de informação, mas também com a participação de todos os 

parceiros nas decisões de comunicação que são tomadas pela Agência, através de reuniões 

regulares de grupos de trabalho temáticos. Desta forma,  todos os agentes do território estão 

capacitados para veicularem informações sobre os vários aspectos da marca. 
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ANEXO 4 
 

Entrevista a Pedro Pedrosa 
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Entrevista a Pedro Pedrosa, gerente da A2Z Adventures, Empresa de Animação Turística 

parceira da ADXTUR. 

 

Entrevista realizada por e-mail em 24 de Abril de 2013 

 

Quais as vantagens de ser parceiro da Rede das Aldeias do Xisto? 

As vantagens são de dois tipos: as anunciadas e as percepcionadas. As primeiras são a possibilidade 

de utilização da marca e a referência aos nossos produtos, o contributo para a gestão da marca (com 

ideias e sugestões), o acesso a informação privilegiada para parceiros e programas de apoio a 

investimento, a comercialização e promoção de serviços (incluindo listagens de agentes nos mais 

diversos meios). As do segundo tipo poderão ser tão importantes quanto o sucesso do projecto, uma 

vez que beneficiamos por estar conotados e associados com o destino e com a marca. 

  

Como se articula a comunicação e a promoção da A2Z Adventures com a estratégia de 

marketing e comunicação das Aldeias do Xisto? 
Articulação pontual através da utilização do logótipo de parceiro oficial Aldeias do Xisto na 

comunicação e viaturas da empresa. Procuramos também acompanhar ações comerciais (feiras) e 

de imprensa (press trips) em que a marca Aldeias do Xisto nos inclui. Aos clientes que a empresa 

leva ao território é distribuído o material de comunicação das Aldeias do Xisto normalmente 

reconhecido como de qualidade por estes. 

  

  

Considera que a actividade da A2Z Adventures contribui para o desenvolvimento do território 
das Aldeias do Xisto? De que forma? 

Sim, sem dúvida, pois a A2Z criou vários produtos de turismo de natureza não existentes até então 

no território e promove-os através de operadores internacionais. Os clientes que a A2Z leva ao 

território são de estadias prolongadas (4 a 8 dias) gerando um retorno económico interessante em 

todo o ciclo de vida da atividade turística. Por outro lado, os mercados internacionais, de onde são 

maioritariamente oriundos os nossos clientes, tornam o contributo da A2Z ainda mais relevante - 

quando não único - no contexto regional. 
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ANEXO 5 
 

Entrevista a Paulo Guilherme 
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Entrevista a Paulo Guilherme, gerente da Casa do Zé Sapateiro (TER- Turismo em Espaço 

Rural), na Aldeia do Xisto de Ferraria de S. João, em Penela, parceiro da ADXTUR 

 

Entrevista realizada por e-mail em 14 de Maio de 2013 

 

Quais as vantagens de ser parceiro da Rede das Aldeias do Xisto? 

As vantagens de ser parceiro da rede das Aldeias do Xisto é a maior divulgação na publicidade, maior 

apoio nos projetos de investimento, comunicação entre a rede das aldeias e intercâmbio entre 

parceiros 

  

Como se articula a comunicação e a promoção da Casa do Zé Sapateiro com a estratégia de 

marketing e comunicação das Aldeias do Xisto? 

A articulação e a promoção entre a Casa do Zé sapateiro e as Aldeias do Xisto decorre de uma 

maneira muito "saudável", pois derivado da estratégia de comunicação e divulgação implementada 

pela ADXTUR, temos tido uma elevada taxa de ocupação 

  

  

Considera que a actividade da Casa do Zé Sapateiro contribui para o desenvolvimento do 

território das Aldeias do Xisto? De que forma? 

A Casa do Zé Sapateiro esforça-se por dar a conhecer o património rural, a venda de produtos 

endógenos, a nossa gastronomia, as nossas tradições e costumes. 

 

 
  



	  
	  

66	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

Entrevistas a Turistas 
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Entrevistas a Turistas que visitaram as Aldeias do Xisto 

 

Entrevistas realizadas no dia 21 de Abril, durante o evento de inauguração do Caminho do Xisto e 

Loja Aldeias do Xisto na Aldeia das Dez, Aldeia do Xisto de Oliveira do Hospital 

 

 

Maria da Conceição Silva, 47 anos, Leiria 
 

O que a fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Já tinha ouvido falar e sempre tive curiosidade. Aproveitámos este fim-de-semana para passear e 

achámos que era uma boa ideia vir ver as Aldeias do Xisto. E temos um filho que já tinha visitado as 

aldeias da Lousã e sempre nos falou bem. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

Gostei muito. O passeio pedestre é muito bonito. E nós gostamos muito de caminhar, mas como 

moramos na cidade raramente temos hipótese de passear a pé no meio da natureza, que é tão bom, 

faz muito melhor do que caminhar no meio dos prédios. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Acho fantástico. A recuperação das casas está muito bem feita e é importante preservar estas aldeias 

porque muitas pessoas no nosso país não sabem que isto existe. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 
Sim, sem dúvida. Agora ficámos com vontade de ver as outras aldeias, porque nos informaram que 

há bons restaurantes e casas rurais onde podemos ficar. Sempre preferi a serra à praia. E há outros 

percursos pedestres nestas aldeias. Gostava de fazer o da Benfeita, que estive a ver na Internet e me 

pareceu muito bonito. Vamos voltar de certeza. 

 

 

 

 

Maria Eugénia Cardoso de Almeida, 43 anos, Porto 

 

O que a fez visitar as Aldeias do Xisto? 

É a terra do meu avô paterno. Venho aqui muitas vezes, porque me emociono sempre que revejo 

esta serra tão majestosa. Todos os amantes da natureza deviam fazer este roteiro e deliciar-se com a 

paisagem. 
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Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

Gostei muito, principalmente a simpatia destas gentes... sem esquecer a gastronomia local, o cabrito 

com batata assada no forno, o javali, a broa, o pão de trigo cozido a lenha, bom vinho e para 

sobremesa as saborosíssimas tigeladas feitas no forno a lenha, tal como as faziam os meus 

familiares no início do século XX.  

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 
Nunca dou o meu tempo como perdido quando venho aqui. É preciso desfrutar do belo país que 

temos e em particular desta região das aldeias do xisto. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, já pensei que tenho de conhecer as outras aldeias do xisto. Mas quando saio do Porto acabo 

sempre por vir parar aqui, tenho aqui família. Mas já decidi que este Verão vou tentar conhecer outras 

aldeias, tenho muita curiosidade 

 

 

 

 

José António Filipe Assunção, 36 anos, Figueira da Foz 

 

O que o fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Vim para participar no passeio pedestre com um grupo de amigos. Costumamos percorrer o país à 

procura de trilhos pedestres e soubemos pela comunicação social que este ia ser inaugurado, por 

isso aproveitámos. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

É uma bela aldeia e um excelente percurso, muito bem desenhado e sinalizado. A aldeia é 

interessante, mas tem alguns pormenores que a descaracterizam, como algum excesso de cimento 

nas casas... mas já nos disse que foi das últimas aldeias a entrar na rede e que ainda vai ter mais 

obras, por isso vamos ver como fica. Mas gostei, gostei do que vi. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Já tinha ouvido falar, mas só conhecia o Piódão e a Lousã. Agora, ao ver esta, dá para perceber que 

há outro tipo de aldeias. Acho o projecto muito interessante, mas é preciso que o turismo não 

estrague estas paisagens como aconteceu noutros pontos de país. Aqui parece-me ir tudo no bom 

sentido, mas vamos ver. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, eventualmente, há outros percursos pedestres que gostava de fazer. 
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Carlos Manuel Carvalho, 31 anos,  Lisboa 

 

O que o fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Estávamos em Oliveira do Hospital a passear e no posto de turismo falaram-nos das Aldeias do Xisto 

e da inauguração da Loja. Deram-nos um mapa e viemos aqui ver. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  
Gostei, foi mais um dia passado no nosso belo Portugal interior, adorei a recuperação das casas e 

ver que havia gente por o lado, que não estão a desaparecer estas belas aldeias. E acho muito 

importante preservarem o artesanato tradicional aqui nestas lojas, e bons produtos também. Comprei 

uma garrafinha de azeite biológico e duas compotas para o lanche dos meus netos. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Não conhecia, mas agora sei que há mais aldeias e que estão a tratar das casas. Agora é preciso 

trazer gente para cá e voltar a cultivar essas terras que estão abandonadas. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Se Deus quiser e se tiver forças para isso, que já vou tendo uns achaques aqui nas minhas pernas. 

Hoje tenho pena de não ficar mais tempo. Fica para breve mais uma visita. 

 

 

 

 

Cristina Alexandra Alvarinho Martins, 50 anos, Coimbra 
 

O que a fez visitar as Aldeias do Xisto? 

É a aldeia onde nasceu a minha mãe. Lembro-me muito bem dos dias de férias passados em casa 

dos meus avós... pisar as uvas para fazer o vinho, amassar o pão para o forno a lenha, aquele que 

está na rua ali ao lado... e a matança do porco e a salga das carnes. Aproveitei o passeio pedestre 

para vir cá à aldeia, que já não visitava há muito tempo. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  
A última vez que visitei a Aldeia das Dez foi há mais de cinco anos. Agora nota-se a diferença para 

melhor, apesar das obras, fico feliz pelos trabalhos de recuperação. A ver se as ruas se enchem de 

vida e alegria como eu me lembro dos meus tempos de menina. 
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Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

É a melhor possível. Já conheço o projecto há alguns anos e fiquei muito feliz quando soube que a 

Aldeia das Dez fazia parte e que ia ser recuperada. Não tem muito xisto, mas está muito perto das 

outras e tem muito património importante que vale a pena conhecer. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, quero. Eu já conheço muitas outras, mas estou a colecioná-las. Falta-me visitar aquelas mais 

abaixo, em Castelo Branco e Proença-a-Nova. Não posso morrer sem conhecer o meu país, e o 

interior também faz parte de Portugal. 

 

 

 

 

Carlos Carvalho Gil, 56 anos, Lisboa 

 

O que o fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Foi o meu filho mais novo, o Ricardo (11 anos), que nos pediu para virmos aqui hoje. Foram pouco 

quilómetros para cá chegar e vale muito a pena. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

A paz, a tranquilidade e a hospitalidade fazem-nos esquecer tudo o resto. Encontrei um amigo 

durante o percurso, o Sr. Barata, que já conhecia de actividade profissional, mas que não imaginava 

encontrá-lo aqui.  

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 
São aldeias que conseguem manter a magia de outros tempos. Uma pessoa chega aqui e esquece 

tudo, parece que entrámos noutro tempo onde as coisas eram mais simples e puras. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, se tiver tempo para isso. Normalmente gosto mais de praia, mas vir para o campo assim tem 

outro encanto 

 

 

 

 

António Ferreira Paiva, 48 anos, Lisboa 

 

O que o fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Sou um amante das caminhadas e já conheço alguns dos trilhos do xisto, que gosto muito. Já tinha 

decidido vir cá hoje porque soube que é uma das novas Aldeias do Xisto e queria vir conhecer. 
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Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

Gostei muito do passeio, está na linha dos outros que já conheço. Quanto à aldeia, ao princípio 

pareceu-me estranho ser uma aldeia do xisto, porque tem muito granito, mas depois de um passeio 

mais atento lá percebi o interesse dela. Falta ainda alguma intervenção para tirar o alumínio nas 

portas e janelas, e ainda há muito cimento à vista. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Quando pensamos na forma como muitos dinheiros da Europa foram utilizados em Portugal, mal 

utilizados, só podemos estar agradecidos por no nosso país existirem projectos como este que dão 

por bem empregue o dinheiro. E de facto preservam o que vale a pena preservar, sem necessidade 

de destruir e estar sempre a construir coisas novas. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, se tiver oportunidade, essencialmente por causa dos trilhos pedestres, que são muito bons, bem 

sinalizados e passam por zonas muito bonitas. 

 

 

######################################################################### 

 

 

Entrevistas realizadas no dia 19 de Maio, durante um workshop de gastronomia intitulado “Xisto Show 

Cooking”, na Barroca, Aldeia do Xisto de Fundão. 

 

 

Emanuel Vieira Caetano, 47, Porto de Mós 

 

O que o fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Já não é a primeira vez que venho aqui à Barroca, tenho cá amigos. E como para comer nunca me 

importo de fazer uns quilómetros a mais, resolvi vir a este workshop de gastronomia. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

Como disse já venho aqui à Barroca há alguns anos, e gosto muito. Aliás, como tenho amigos aqui 

eles mostram-me sítios que talvez um turista normal não tenha acesso. Mas independentemente 

disso, gosto bastante da aldeia. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Acho importante, acho importante dar a conhecer o interior, mas espero que o turismo não estrague 

isto. Se começam a vir autocarros cheios de gente, as aldeias não aguentam. 
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Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, aqui à Barroca hei-de voltar de certeza. Já conheço também Janeiro de Cima, aqui ao lado. E 

penso visitar outras aldeias também. Porquê? Porque adoro este região, tem pouca gente, pouco 

turismo, ainda se consegue fazer coisas sem estarmos aos encontrões uns aos outros. 

 

 

 

 

Adília Baptista Correia, 63 anos, Castelo Branco 

 

O que a fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Vim com a minha família. Eu queria fazer-lhes o almoço, mas eles ontem disseram que não era 

preciso que vínhamos almoçar a uma aldeia do Fundão. Já não vinha aqui desde os meus tempos de 

menina. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

A comida estava óptima e o cozinheiro era muito simpático. E também gostei muito da visita ao rio, 

para ajudar a digestão de tudo o que comemos. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Não conheço. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, se Deus quiser e me der forças. Mas tenho de ir com a minha família, para eles me levarem, que 

sozinha já não consigo.  

 

 

 

 

João Carregosa Martins, 39 anos, Almada 

 

O que o fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Já há bastante tempo que queria visitar, porque conheço bem esta zona e as Aldeias Históricas. Do 

xisto só conhecia a zona da Lousã e, quando soube que havia mais aldeias, pensei logo em vir 

conhecer. Sou um apaixonado pelo mundo rural português. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

Depois de sentir o ambiente acolhedor da Barroca, de comer bem e de fazer um passeio revigorante 

à beira do Zêzere, só posso dizer que adorei. E estar no meio daquela floresta é como entrar no 

mundo imaginário de Tolkien e do "Senhor dos Aneis", tudo é bonito e misterioso. 
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Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Tenho uma boa opinião, embora não conheça muito. Mas está tudo bem organizado aqui na aldeia e 

sinalizado. O turismo é importante. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, se tiver oportunidade. Porque deve haver muitos mais locais mágicos nesta região que gostava 

de visitar. 

 

 

 

 

Sara Cristina Oliveira Francisco, 27 anos, Barreiro 

 

O que a fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Viemos de passeio. Já tinha ouvido falar e conheço a revista, que um amigo nosso nos trouxe uma 

vez e fiquei bastante curiosa. É incrível como ainda há sítios tão pouco conhecidos no nosso país. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  

A natureza é o melhor, com o rio e a floresta em fundo, esta paz, o silêncio... Também gostei muito 

da loja das Aldeias do Xisto, é muito interessante aquela mistura de artesanato tradicional com peças 

mais modernas. Acho que o caminho é mesmo esse, para não se perderem as tradições. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Acho muito importante. De outra forma o que ia acontecer a estas aldeias? De certeza que iam ficar 

esquecidas e ainda mais desertas, porque toda a gente está a ir-se embora para Lisboa ou para 

outros países. Acho que ainda falta trazer mais gente para as aldeias, é preciso criar condições para 

as pessoas poderem viver aqui. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Sim, vou voltar a visitar, porque fiquei muito interessada em procurar uma casa de campo para mim. 

Gostava muito de um dia ter uma casa numa destas aldeias. 
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Patrícia Franco Maurício, 26 anos, Barreiro 

 

O que a fez visitar as Aldeias do Xisto? 

Foi uma amiga minha que me desafiou a vir este fim-de-semana. Estou a tirar um curso profissional 

de cozinha e vim para assistir a este workshop de gastronomia. 

 

Qual a sua opinião sobre o que visitou?  
Gostei de visitar a aldeia, embora estivesse à espera de ver mais casas em xisto. O workshop foi 

bastante interessante e vou dizer aos meus professores que era interessante fazermos uma acção 

destas aqui para a turma. Acho que se aprende mais quando se sai do ambiente da escola. 

 

Qual a sua opinião sobre o projecto das Aldeias do Xisto? 

Não conhecia muito bem antes deste fim-de-semana, mas depois do que vi acho que podiam ter 

recuperado mais casas. Talvez ainda as vão recuperar, mas era importante para a aldeia ficar com 

um aspecto mais bonito. 

 

Quer voltar a visitar as Aldeias do Xisto? Porquê? 

Talvez... se vier acompanhada, sim. O único problema é que há muitas curvas para chegar aqui e eu 

enjoo bastante no carro, por isso para mim é sempre um sacrifício. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


