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INTRODUÇÃO 

Criar um Plano de Comunicação que transforme a Faia Brava, a primeira Reserva Natural 

privada, numa iniciativa com notoriedade nacional  é o principal objectivo deste trabalho de 

seminário. A Reserva da Faia Brava, criada em 2010, é a grande obra da Associação Transumância 

e Natureza (ATN) e a razão de ser da sua existência. É um local de elevada biodiversidade , situada 

no Vale do Côa, e alberga espécies em perigo de extinção. Mas, para conservar esta riqueza natural, 

é essencial dar-lhe visibilidade, atrair turistas e mecenas, contribuir para a sustentabilidade do 

projecto e da região. Comunicar com eficácia é, para os responsáveis da Faia Brava, um factor crítico 

de sucesso. 

Além da indispensável pesquisa bibliográfica , neste trabalho apostou-se numa aturada 

investigação documental  e na realização de entrevistas semi-estruturadas  aos protagonistas da 

ATN e da Faia Brava. Os fundadores da associação, os actuais dirigentes, os principais técnicos, 

todos contribuíram com opiniões e com experiências. Após a análise dos documentos e da 

informação recolhida, foi possível realizar um diagnóstico comunicacional ao projecto e definir quais 

os públicos, as mensagens e as acções ou eventos que deveriam constar neste Plano de 

Comunicação.  

A visão e a consciência colectiva sobre os recursos naturais do planeta mudaram nos últimos 

trinta anos. Os consumidores começaram a preocupar-se com o desaparecimento das paisagens e 

da biodiversidade e com a degradação da qualidade do ar e da água. O consumismo e as 

campanhas publicitárias excessivas contribuíram para trazer a sociedade até à actual situação. E os 

marketers foram co-responsabilizados pela filosofia do desper dício e do descartável  (Afonso, 

2010:11).  

Estas mudanças sociais e de mentalidade trouxeram um novo paradigma . As empresas e os 

profissionais de marketing viram aqui uma janela de oportunidade e procuraram novas abordagens, 

criando conceitos para ir aos encontros das preocupações actuais. O Marketing Ambiental  surge, 

pois, como um diferencial competitivo que resulta da incorporação dos valores ambientais aos 

produtos das diferentes empresas (Caetano et al., 2008:34).  

Esta postura generalizou-se e está a ter reflexos na cultura empresarial. Já não se trata 

apenas de produzir e de vender, de respeitar normas ambientais ou a salvaguarda dos recursos do 

planeta para as próximas gerações. O conceito de Responsabilidade Social , entretanto 

desenvolvido, introduziu uma nova variável: a ética . “A Responsabilidade Social empresarial é a 

forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 

com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 
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gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução de desigualdades” (ETHOS, 

2010).  

Além destas questões, outros conceitos de marketing surgiram e cresceram recentemente. É 

o caso do Marketing Relacional , que pretende fomentar o estabelecimento de relações 

personalizadas entre os consumidores e as empresas  (Kotler, 2006). “As empresas estão a 

mover-se de uma posição homogénea ligada a um consumidor estereotipado, para uma posição que 

reconhece a existência de consumidores da mesma marca que necessitam de ser qualificados de 

acordo com as suas necessidades e expectativas, gostos e hábitos” (Andrés et al., 2005:19).  

Mas, por vezes, para ter sucesso, é necessário ir mais longe. Associar as marcas ou os 

produtos a emoções inesquecíveis nos consumidores. Apelar aos sentidos  de quem adquire um 

produto ou compra um serviço, fornecendo-lhe experiências pessoais e relevantes, permitindo que 

participe activamente em acções memoráveis e que deixam recordações positivas e duradoiras, é o 

campo do Experience Marketing  (Andrés et al., 2005:36). 

Estas mudanças de mentalidade vão no sentido daquilo que os consumidores, principalmente 

citadinos, procuram. Sensações e experiências que lhes devolvam recordações de infância, mundos 

perdidos que só conhecem pela televisão, emoções fortes que dispararem a adrenalina e que os 

acompanhem quando regressam ao seu quotidiano. Assim se explica o surgimento e a expansão do 

Turismo de Natureza:  uma actividade sustentável, que permite desenvolver um maior contacto com 

a natureza, respeitando os valores ambientais. É um turismo essencialmente outdoor, para ser 

praticado em espaços pouco humanizados  e que contribui para manter a integridade dos 

ecossistemas, valorizando a descoberta e a educação ambiental (Ventura, 2010:33). 

E já não se trata de um pequeno nicho, economicamente irrelevante. A informação disponível 

indica que o mercado de natureza apresenta boas perspectivas de crescimento .1 Mais: o Turismo 

de Natureza – ou EcoTurismo – não traz, apenas, benefícios, à população urbana. Este tipo de 

actividade atrai investimentos e consumidores para geografias economicamente deprimidas  e, 

por isso, contribui para a revitalização dos espaços rurais. O aproveitamento dos temas ambientais 

pode, aliás, espoletar oportunidades regionais únicas. A valorização da agricultura biológica e a 

produção de raças autóctones; a criação de produtos turísticos segmentados para a natureza e o 

património; a valorização de produtos energéticos locais e renováveis; a organização de eventos e 

outros serviços de suporte ao turismo; a renovação das aldeias e outras obras indispensáveis para a 

melhoria das infra-estruturas são algumas das melhorias que o turismo pode induzir (Capucha, 

1996:36). 

                                                           
1
 Turismo de Portugal,  

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20

de%20Natureza%202006.pdf, consultado a 2013-06-02 
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A questão central que se coloca neste projecto, a de saber como se pode dar notoriedade 

nacional ao projecto da Faia Brava , é decisiva para dois outros objectivos do trabalho. Só com uma 

notoriedade elevada e abrangente é possível angariar turistas oriundos de diferentes pontos do 

País. Gente que procura viver mais próximo da natureza, que privilegia actividades de ar livre, que 

quer fazer turismo em alojamentos alternativos e rurais.  

A notoriedade da Faia Brava, e a visibilidade que acarreta, traz outra vantagem: a de poder 

atrair o interesse dos decisores empresariais  e de facilitar futuras parcerias que podem reverter 

em donativos ou patrocínios, essenciais para a continuação e a sustentabilidade desta Reserva 

Natural.     

Mas o projecto Faia Brava, não vive só da visita de turistas nacionais e da contribuição das 

empresas. A sua razão de ser é a conservação do património natural existente e preservação dos 

valores culturais da região. E, nesse sentido, a ligação às diferentes comunidades locais  – que 

podem beneficiar com a dinamização da Faia ou que podem ter, aparentemente, interesses 

conflituantes – é outro dos objectivos. Podemos até afirmar que a existência da Faia Brava – e de 

outros projectos semelhantes ou complementares - é essencial para evitar a contínua degradação do 

tecido económico da região e que a ligação da ATN às suas gentes faz parte do código g enético 

da própria associação .  

Tendo em consideração todas estes objectivos e questões, o presente trabalho foi organizado 

em quatro capítulos. O primeiro foi dedicado à contextualização teórica  e aborda-se a importância 

da ecologia no panorama mundial, a história e os grandes marcos do movimento ambientalista 

português, os conceitos de marketing ambiental, experience marketing e responsabilidade social, o 

turismo de natureza e a comunicação aplicada a outros projectos ambientais semelhantes. 

No segundo capítulo percorre-se a história da fundação da ATN , para melhor conhecer os 

seus valores e a sua missão. E, ainda, se aborda a criação da Faia Brava  e o reconhecimento do 

seu estatuto de primeira Reserva Natural Privada em Portugal. 

No terceiro capítulo expõe-se a pergunta de partida e os principais objectivos  deste 

trabalho, bem como a metodologia  usada para obter os elementos necessários para o 

desenvolvimento deste projecto. Finalmente, o quarto e último capítulo é subordinado ao Plano de 

Comunicação.  São analisados detalhadamente os objectivos de comunicação, os públicos e as 

mensagens, os prazos, recursos e orçamentos e, ainda, as diferentes formas de monotorização e de 

avaliação dos resultados das acções propostas. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 IMPORTÂNCIA GLOBAL DA ECOLOGIA 

Com o advento da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, o paradigma das sociedades 

humanas mudou radicalmente. A voracidade por matérias-primas, para alimentar indú strias e 

fábricas, teve um crescimento exponencial . O resultado ficou à vista: florestas e bosques 

devassados, crateras profundas de minas e pedreiras, espécies animais que se extinguiram – entre 

dez mil e cinquenta mil todos os anos (Delibes e Delibes de Castro, 2005:133).  

A abundância de bens alimentares e de consumo reflectiu-se no crescimento da população 

humana. Dos trezentos milhões há dois mil anos até aos actuais seis mil e quatrocentos milhões de 

habitantes. Um número que cresce todos os anos (Delibes e Delibes de Castro, 2005:29). As 

pessoas disseminaram-se, literalmente, por todo o g lobo . Aumentaram o seu número nos 

ecossistemas mais produtivos e amenos, mas também colonizaram os habitats periféricos – o que, ao 

ultrapassar a capacidade de auto-regeneração da Terra, teve um impacto brutal sobre os equilíbrios 

naturais do planeta. 

Estas não foram as únicas consequências da industrialização. A queima de todas estas 

matérias-primas originou novas substâncias nocivas . Que se disseminaram no ar, nos cursos de 

água doce, nos oceanos e nos solos da Terra. E que provocaram um aquecimento global em todo 

o planeta, destruindo a camada de ozono . O antigo vice-presidente dos EUA, Al Gore, lembra que 

“os Himalaias contêm cem vezes mais gelo do que os Alpes e fornecem mais de metade da água 

potável a 40 por cento da população mundial, através das bacias de sete rios asiáticos que nascem 

no mesmo planalto. Se estes glaciares desaparecerem na primeira metade do século, 2,6 mil milhões 

de pessoas enfrentarão uma grave carência de água” (Gore, 2007:40).  

Al Gore, cujo documentário “Uma Verdade Inconveniente” ganhou um Óscar em 2006, não 

hesita em apontar o principal responsável pela actual situação: “De todos os gases que provocam 

efeito de estufa, o dióxido de carbono é geralmente o mais referido porque constitui 80 por cento das 

emissões totais. (…) O abate das florestas e a produção de cimento também contribuem para o 

aumento do dióxido de carbono” (Idem).  

A devastação provocada pela II Guerra Mundial atingiu um pico sem precedentes na história 

da Humanidade com o lançamento de duas bombas atómicas, pela aviação no rte-americana, 

contra as populações civis das cidades japonesas de  Hiroshima e Nagasaki , a 6 e 9 de Agosto 

de 1945, respectivamente. Nesse ano, o DDT (diclorodifeniltricloroetano) começou a ser utilizado 

como insecticida na agricultura, com resultados desastrosos, acumulando-se nos organismos vivos e 
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causando doenças graves, como o cancro. Quando foi banido, da generalidade dos países 

ocidentais, como recorda Clara Queiroz, o DDT já tinha deixado danos irreversíveis na natureza.2 

O estado do planeta tornou-se tão grave que foi preciso tomar medidas. De início, a 

consciencialização e a acção em prol do ambiente pertenceu a um escasso número de especialistas 

mais esclarecidos que, logo em 1948, formaram a União Internacional para a Protecção da 

Natureza . No ano de 1979, o investigador James Lovelock publicou a obra “Gaia: A New Look at Life 

on Earth” – um livro que se tornou numa referência para o movimento ambientalista mundial. Foi, 

também, nesta data que as questões de segurança nos reactores nucleares civis passaram a ser 

questionadas pela opinião pública mundial, após o acidente no reactor nuclear de Three Mile 

Island , nos EUA. Uma questão que voltou à ordem do dia com a explosão no reactor nuclear de 

Chernobil,  em 1986, na antiga União Soviética – que levou à evacuação de 200 mil pessoas. Mais 

recentemente, no seguimento do sismo e tsunami que assolaram as ilhas japonesas em Março de 

2011, um outro acidente nuclear de grandes dimensões, em Fukushima , veio recolocar o nuclear 

na agenda mediática e mostrar as fragilidades e perigos que a opção nuclear encerra.  

Nos últimos vinte anos, um conjunto de eventos mundiais, trouxeram o tema do ambiente 

para a actualidade política. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que ficou para a história como a ECO-92 ou Cimeira da Terra , definiu os princípios 

da Agenda 21 dedicada ao desenvolvimento sustentável. Foi adoptada por 179 países . Cinco anos 

depois, 160 nações acordaram um protocolo internacional dedicado ao controlo das emissões de 

gases com efeito estufa (GEE) – o Protocolo de Quioto . Entre os subscritores estavam algumas das 

nações mais industrializadas, como a Rússia, China e India. Mas, infelizmente, dois gigantes 

emissores de GEE recusaram assinar este acordo: EUA  e Austrália.  

Apesar de a situação permanecer grave e incerta, há quem veja nos passos dados um 

horizonte de esperança . Um sinal de mudança. A produção de energia eléctrica a partir de painéis 

solares e de centrais geotérmicas e eólicas, os automóveis híbridos ou eléctricos, as lâmpadas de 

baixo consumo, a generalização de produtos reutilizáveis ou fabricados a partir de material reciclado, 

e os telhados verdes, repletos de árvores e arbustos, são indicadores positivos. “Muitas destas 

mudanças necessárias acabarão por se revelar mais económicas e tornar-nos-ão mais eficientes e 

produtivos”, defende Al Gore no final da sua obra “Uma verdade Inconveniente”. Uma das 

possibilidades com maior potencial é, segundo Delibes de Castro, o turismo. “É a indústria que mais 

cresce no mundo, a um ritmo superior a nove por cento ao ano. Como em simultâneo está a 

aumentar a procura pela natureza, não é surpreendente que o ecoturismo, o turismo verde, que inclui 

caminhantes, amantes de pássaros, observadores de baleias, fotógrafos e montanhistas, esteja no 

auge até ao ponto de se ter convertido numa das actividades mais rentáveis para alguns países” 

(Delibes de Castro, 2001:276).  

                                                           
2 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, http://cfcul.fc.ul.pt/textos/ambiente-
ddteoutrashistoriasdehorror.pdf, consultado a 2013-05-22 
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1.2 O MOVIMENTO AMBIENTALISTA EM PORTUGAL  

O movimento ambientalista português tem pouco mais de 60 anos. O que, em termos 

relativos, é já uma longevidade assinalável. O seu momento fundador aconteceu durante o decurso 

da II Guerra Mundial, a 28 de Julho de 1948, com a fundação da mais antiga – e uma das mais 

prestigiadas – associações ambientalistas ibéricas: a Liga para a Protecção da Natureza (LPN). 

No ano anterior, o poeta Sebastião da Gama  havia lançado um grito de alerta em forma de 

poema, intitulado Serra Mãe  – indignado e preocupado com a destruição da Mata do Solitário, na 

Serra da Arrábida.  

“O agoiro do bufo, nos penhascos, foi o sinal da Pa z. 

O Silêncio baixou do Céu, 

Mesclou as cores todas o negrume, 

O folhado calou o seu perfume, 

E a Serra adormeceu” 

Entre os anos 50 e 60, poucos passos se deram em matéria de conservação da natureza. Foi 

preciso esperar pelo 25 de Abril de 1974, pelo dia “inicial, inteiro e limpo” , como Sophia de Mello 

Breyner o descreveu, para que o Ambiente ganhasse novo fôlego. No I Governo Provisório, após a 

Revolução de Abril, foi nomeado um Secretário de Estado do Ambiente, num Ministério dirigido por 

Manuel Rocha, ministro do Equipamento Social e Ambiente. Nunca tal tinha acontecido.3 O escolhido 

foi o arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles , que se manteve neste cargo até ao IV Governo Provisório.4  

No VIII Governo Constitucional, dirigido por Pinto Balsemão , foi adoptada uma política 

intransigente na defesa da conservação da natureza e de um correcto uso dos solos, tendo sido 

promulgados os decretos que criaram a Reserva Ecológica Nacional  (REN), a Reserva Agrícola 

Nacional  (RAN), os Planos Regionais de Ordenamento do Território  e a Rede de Parques 

Naturais e de Reservas da Natureza . Em 1977, os poderes políticos começaram a equacionar a 

construção de uma central nuclear em Ferrel , nos arredores de Peniche. A notícia abalou o País, 

gerando uma onda de repúdio e de contestação. O cantor Fausto  compôs, nesse ano, a música 

Rosalinda que se tornou um hino para todos aqueles que se opunham à opção nuclear. 

“Em Ferrel, lá p’ra Peniche, 

Vão fazer uma central 

Que, para alguns, é nuclear 

Mas, para muitos, é mortal. 

Os peixes hão-de vir à mão 

Um doente, outro sem vida, 
                                                           
3 Portal do Governo, http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-
provisorios/gp01/composicao.aspx, consultado a 2013-05-22 
4 Portal do Governo, http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-
provisorios/gp04/composicao.aspx, consultado a 2013-05-22 
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Não tem vida o pescador. 

Morre o sável e o salmão, 

Isto é civilização 

Assim falou um senhor! 

Tem cuidado… 

Rosalinda 

Se tu fores à praia, 

Se tu fores ver o mar, 

Cuidado não te descaia 

O teu pé de catraia 

Em óleo sujo à beira mar” 

O segundo momento que cativou a opinião pública e se impôs na agenda mediática, em 

1979, foi a célebre campanha da LPN “Salvemos o Lince e a Serra da Malcata”  5 Tudo começou 

com as denúncias do biólogo Luis Palma que realizava o seu estágio de licenciatura. Ao aperceber-se 

que as celuloses tinham planos para destruir a Malcata, um dos últimos redutos do ameaçado lince, 

pediu ajuda à LPN e a campanha foi lançada. Foram recolhidas 46 542 assinaturas contra a 

deflorestação da Malcata e a plantação de eucalipto s – que tiveram como resultado a criação da 

Reserva Natural da Malcata , a 16 de Outubro de 1981 (Palma, Luís (2008),Tempos e Linces Idos in 

Almaça et al. (Coord.), 60 Anos pela Natureza em Portugal, LPN, pp. 68 a 73).  

Na década de 80, prolongando os seus efeitos nos anos 90, é dado um novo salto qualitativo. 

A integração na Comunidade Económica Europeia  (CEE), em Janeiro de 1986, com a obrigação 

de adaptação das directivas comunitárias à legislação nacional, e o surgimento de novas associações 

de ambiente e de partidos com preocupações ecológicas ajudaram a colocar estes temas nas 

agendas políticas (Marques, Viriato Soromenho (2008), Anos 90: Uma Década Vertiginosa in Almaça 

et al. (Coord.), 60 Anos pela Natureza em Portugal, LPN, pp. 96 a 99). O Partido Popular 

Monárquico (PPM), liderado por Gonçalo Ribeiro Tell es, fez do ambiente uma das suas 

bandeiras . Formam-se o Partido Ecologista “Os Verdes” , em 1982,6 a Quercus , em 1984,7 o 

Grupo de Estudos de Ordenamento de Território e Amb iente  (GEOTA), em 1986,8 e o Fundo 

para a Protecção dos Animais Selvagens  (FAPAS), em 1990.9 

Ao longo das duas últimas décadas, agindo individualmente ou aliando-se em plataformas 

comuns, estas associações têm pugnado pelas principais causas ambientais. As Organizações Não 

Governamentais de Ambiente (ONGA) integraram o Conselho Económico e Social  em 1992 e o 

Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sus tentável  em 1997 – sempre no momento 

                                                           
5
 Ver anexo 9 

6 Partido Ecologista Os Verdes, http://www.osverdes.pt/pages/partido---historia.php, consultado a 2013-05-22 
7 Quercus, http://www.quercus.pt/home/historia/percurso/16-fundacao, consultado a 2013-05-22 
8 GEOTA, http://www.geota.pt/scid/geotaWebPage/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=444, consultado a 
2013-05-22 
9 FAPAS, http://www.fapas.pt/nova/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=79, consultado a 
2013-05-22 
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da fundação destas duas entidades oficiais. Mais do que essa representação institucional, as 

ONGA’s tomaram posições de combate  no que se refere à construção da Ponte Vasco da Gama , 

à construção das barragens do Alqueva, Foz Côa e Odelouca , à entrada em funcionamento da 

incineradora de resíduos domésticos de São João da Talha , em Loures, e, recentemente contra a 

Barragem do Baixo Sabor  – que vai destruir um dos últimos rios selvagens da Europa.10  

O professor Eugénio Sequeira, ex-presidente da LPN, tem uma visão própria. Acredita que, 

apesar da degradação contínua do meio ambiente, ainda há espaço para a esperança. Tudo depende 

do empenhamento de todos e dos gestos de cada um: “A conservação dos recursos naturais (solo, 

água, diversidade biológica) e dos construídos (paisagem, património construído) é vital para a 

sustentabilidade, para o crescimento económico, social e ambiental futuro (…). É preciso demonstrar 

que é possível conseguir, através do turismo respeitador da natureza e da produção de bens e 

serviços ambientais, tornar a vida nos meios rurais apetecível e de alta qualidade” (Sequeira, Eugénio 

Menezes de (2008), A Acção Pró-Activa da Sociedade Civil, in Almaça et al. (Coord.), 60 Anos pela 

Natureza em Portugal, LPN, pp. 130 a 135). 

 

1.3 O MARKETING AMBIENTAL  

A gravidade dos temas ambientais e a tomada de consciência que o mundo é um grande 

ecossistema, onde tudo está interligado, veio alertar cidadãos e consumidores. Em alguns anos, um 

pouco por todo o planeta, surgiu uma consciência colectiva empenhada em preservar os recursos 

naturais que ainda subsistem, em conservar as paisagens e a biodiversidade existente  para as 

gerações futuras , em salvaguardar a qualidade do ar que respiramos e da água que bebemo s – 

dois elementos essenciais para a vida na Terra.  

Inevitavelmente, os mercados e os marketers tentaram reagir a estas mudanças sociais e de 

mentalidade. Até porque as empresas e os profissionais de marketing e publicidade também tinham a 

sua quota de culpa na grave situação. Afinal de contas, muitos destes prejuízos ambientais 

derivaram de um consumo excessivo , incentivado por campanhas de publicidade. Consumismo e 

desperdício eram duas palavras muito associadas à actividade dos marketers (Afonso, 2010:11).  

As empresas – e outras organizações, como cooperativas e associações – viram nestas 

mudanças uma janela de oportunidade e adaptaram-se rapidamente, lançando novas abordagens e 

renovados conceitos, como o do Marketing Verde . “Devido às constantes exigências dos 

consumidores, no sentido da preservação do meio ambiente, as empresas reconhecem que agregar 

valores ambientais ao seu produto serve como diferencial competitivo. É devido a este 

reconhecimento que hoje podemos falar de Marketing Ambiental” (Caetano e Outros, 2008:34).  

                                                           
10 Naturlink, http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Opiniao/content/Plataforma-Sabor-Livre-considera-inadmissivel-a-
decisao-de-construcao-da-Barragem-do-Sabor-e-vai-recorrer-aos-tribunais-nacionais-e-internacionais?bl=1, 
consultado a 2013-05-22 
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A incorporação do conceito de sustentabilidade na prática quotidiana de muitas empresas 

trouxe-lhes uma nova responsabilidade. Que, segundo a ETHOS – Instituto de Empresas e 

Responsabilidade Social , se define desta forma: “A Responsabilidade Social empresarial é a forma 

de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 

quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução de desigualdades” (ETHOS, 

2010). 

Como consequência desta nova forma de encarar os negócios e a relação com os seus 

próprios stakeholders, as empresas começaram a procurar estreitar relações com as comunidades 

envolventes  e com os diversos actores do panorama ambiental. Por esta via, conseguiram 

conquistar os chamados consumidores verdes  – maioritariamente pessoas entre os 30 e os 49 

anos, com filhos, de rendimentos médios e altos, educados, citadinos, com profissões de prestígio, 

preocupados em preservar a sua saúde e a da sua descendência e, simultaneamente, em salvar o 

planeta (Silva, 2012:18).  

Só que, para estes consumidores mais exigentes, já não basta ter uma postura e uma política 

pública e assumida de Responsabilidade Social. Há que ir mais longe e integrar novos conceitos de 

marketing. Nos últimos anos, o Marketing Relacional  começou a ganhar adeptos e importância, 

graças à adopção com sucesso de programas de fidelização de clientes (Ribeiro et al., 2013:224). 

Neste caso, procura-se identificar e diferenciar distintos tipos de consumidores, procurando 

estabelecer relações personalizadas . "À medida que as empresas têm ganho experiência em 

recolher informação acerca dos seus clientes, estas têm vindo a aumentar as suas capacidades de 

personalizar as suas ofertas, mensagens e a sua comunicação” (Kotler, 2006:152). 

Mas a personalização, o foco no cliente, a comunicação por medida, pode ser insuficiente. É 

necessário garantir uma fidelização sem hesitações, fornecer emoções  que, associadas à marca ou 

ao produto, se tornem inesquecíveis . Esse é o campo do Experience  Marketing : “Hoje o 

consumidor procura respeito, reconhecimento e comunicação relevante. E a melhor maneira de lhe 

proporcionar o que ele pretende é através da experiência que lhe podemos oferecer, porque as 

experiências são pessoais, relevantes, memoráveis, sensoriais, emocionais – logo significativas” 

(Andrés e Outros, 2005:36). Kotler também frisa essa ideia: "O Experience Marketing promove um 

produto ou serviço, não apenas comunicando os seus atributos e benefícios, mas também ao 

associá-lo com experiências interessantes e únicas" (2006:244).  

Todas estas mudanças sociais e de mentalidades – e o surgimento de novos conceitos e 

ferramentas de comunicação – chamaram a atenção das Organizações Não Governamentais de 

Ambiente (ONGA’s). Os seus dirigentes perceberam rapidamente que as empresas precisavam das 

suas associações para se legitimarem e que essa ligação poderia trazer benefícios para ambas as 

partes… e ganhos efectivos para o Ambiente e a Conservação da Natureza. 
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Nos últimos anos tornaram-se bem visíveis as parcerias e as colaborações  entre as mais 

mediáticas ONGA’s e as grandes empresas nacionais. É o caso da iniciativa Business & 

Biodiversity  (B&B), um programa europeu coordenado em Portugal pelo Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas – que contou com a adesão da Brisa, Companhia das Lezírias, BES, 

Corticeira Amorim, Grupo Portucel Soporcel, Galp, EDP, Delta, Quercus, WWF e Liga para a 

Protecção da Natureza (LPN), entre muitas outras empresas e associações nacionais. 

No fundo, isso significa que, nos seus discursos e nas suas práticas, as (ONGA’s) também já 

incorporaram as novas ferramentas de comunicação. Recorrem às técnicas de Marketing Ambiental 

para divulgarem as suas acções e, quando existem, os seus próprios produtos; usam o Experience 

Marketing para ganhar, de forma duradoira, novos associados; estabelecem contratos de 

Responsabilidade Social com empresas, dando muitas vezes a sua chancela, para garantirem a 

viabilização de projectos de conservação.  

 

1.4 CONCEITOS DE COMUNICAÇÃO  

 

Para elaborar o presente trabalho é necessário dominar alguns conceitos básicos de 

comunicação. Deste logo, impõe-se saber o que significa preparar um plano de comunicação . Para 

aqui chegar é sempre necessário realizar um aprofundado estudo da organização onde o plano será 

implementado, definindo os objectivos a alcançar, os públicos que deverão ser impactados, os meios 

e recursos disponíveis, as mensagens que se pretendem transmitir e os suportes a utilizar. O Plano 

de Comunicação é o instrumento para onde converge todo este manancial de informações e de 

intenções (Ribeiro, 2013:207). 

Uma das componentes essenciais deste plano são as acções de Relações Públicas . Graças 

a esta ferramenta de comunicação de massas podem-se estabelecer “boas relações com os diversos 

públicos da empresa pela obtenção de publicidade favorável, construção de uma boa imagem 

institucional e administração ou contenção de boatos, histórias ou eventos desfavoráveis" (Kotler, 

Philip; Armstrong, Gary, 2010:396).  

Uma outra ferramenta fundamental, neste caso no contacto com os jornalistas, são os press 

kit . Trata-se de um dossier de imprensa, uma colectânea de materiais de carácter editorial e 

promocional sobre uma pessoa, produto ou organização, que se distribui aos profissionais dos media. 

Além dos textos, e de eventuais brindes ou amostras de produtos, os press kits podem conter 

fotografias, excertos de filmes ou formatos de áudio, que ajudam a cativar a atenção dos repórteres 

de rádio e televisão. Os jornalistas utilizam todas estas informações para se documentarem sobre o 

tema em causa (Beirão et al., 2010: 65). 
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No contacto com os media é de grande importância definir um porta-voz que dê a cara pela 

instituição e que transmita mensagens que estejam em linha com a estratégia definida. Para garantir 

sucesso nesse contacto, há que fornecer acções de media tranning  – que ensinam as formas 

correctas de relacionamento com os jornalistas e treinam as posturas e os discursos, adaptando-os 

às exigências dos diferentes meios de comunicação (Wetherhead, 2012:16).  

 

Os meios de informação e de difusão de notícias online são, nos dias de hoje, uma realidade 

incontornável e com um peso crescente – em menos de um ano, o Facebook ultrapassou os 100 

milhões de utilizadores.11 Nos nosso dias, o sucesso da comunicação passa, obrigatoriamente, pelos 

social media, como sublinha Wood (2011:151): “O crescimento da Social Media, plataformas online 

que visam facilitar a interacção entre utilizadores, adicionou uma nova dimensão às estratégias de 

comunicação actuais" (Wood, 2011: 151). 

 

Numa organização como a que está a ser estudada, o merchadising  deve assumir um papel 

de destaque. Sob esta designação incluem-se materiais de promoção, mas também um vasto 

conjunto de técnicas que, nos pontos de venda, proporcionam uma maior visibilidade dos produtos e 

das marcas e que influenciam decisivamente as escolhas dos consumidores (Caetano et al, 2003:33).  

 

 

1.5 TURISMO DE NATUREZA 

Nas últimas décadas, o mundo rural foi-se despovoando. As regiões mais remotas, como as 

montanhas, foram as primeiras a padecerem desse mal. Mas, com o avançar dos anos, a 

desertificação humana acentuou-se em todo o interio r e dezenas de aldeias foram abandonadas 

ou ficaram reduzidas a meia dúzia de habitantes idosos. 

Se é verdade que a desertificação do interior rural veio destruturar as sociedades 

essencialmente agrícolas e destruiu modos de vida ancestrais, também é certo que trouxe outras 

consequências inesperadas. Como reacção à vida agitada das grandes cidades, ao ar poluído e a 

uma ruptura acentuada entre o Homem e a Natureza, os espaços rurais abandonados  passaram a 

ser encarados – especialmente pelo público citadino – sob uma nova perspectiva: tornaram-se 

guardiões da natureza . Esta é uma opinião comum entre os estudiosos que abordaram esta 

temática. Capucha (1996) defende que “o mundo rural reforçou a sua função de reserva de espaço 

físico, já não para novas localizações industriais, mas na perspectiva da constituição de uma reserva 

ecológica, patrimonial e cultural. Este é, talvez, o único recurso que ainda possuem em relativa 

abundância” (1996:33).  

Este dois factores - um público exigente que quer retornar às raízes ou que pretende usufruir 

da natureza e a existência de espaços naturais bem preservados e disponíveis - contribuíram para o 

surgimento do chamado turismo de natureza  ou ecoturismo , que Ventura (2010) define da seguinte 
                                                           
11

 Social Nomics, http://www.socialnomics.net/, consultado a 2013-06-17 
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forma: “Um turismo sustentável com actividades desenvolvidas para um maior contacto com a 

natureza e com valores ambientais”. É uma actividade essencialmente outdoor , para ser praticada 

em “espaços pouco humanizados, tendo como objectivo básico a protecção dos habitats naturais e o 

respeito pela integridade dos ecossistemas, contemplando a descoberta e a educação ambiental dos 

espaços naturais” (2010:33).  

Mas pode a emergência do ecoturismo criar as condições económicas necessárias para a 

revitalização dos espaços rurais? Capucha (1996) acredita que sim, que o Ambiente pode marcar a 

diferença  e espoletar oportunidades económicas únicas . E não hesita em enumerar algumas, 

como a valorização da agricultura biológica e a produção de raças autóctones, com os diversos 

produtos de qualidade associados, como a carne, os legumes, as frutas ou o mel; a criação de 

produtos turísticos segmentados para a natureza e o património, valorizando os valores existentes e 

criando novos; a valorização de produtos energéticos locais e renováveis; a organização de eventos e 

outros serviços de suporte ao turismo; a renovação das aldeias e outras obras indispensáveis para a 

melhoria das infra-estruturas, com forte impacto no tecido económico local (1996:36).  

Este fenómeno interessou o Turismo de Portugal  – entidade oficial que tutela esta 

actividade no nosso País. De tal forma que o Turismo de Natureza foi seleccionado para ser um dos 

dez produtos que integra o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), graças ao seu potencial 

de crescimento - na casa dos sete por cento entre 1997 e 2004.12 

Os turistas que procuram destinos de natureza dividem-se em dois típicos básicos: os 

consumidores soft  e hard , que procuram actividades mais ligeiras ou exigentes, respectivamente. 

Os primeiros representam cerca de 80 por cento deste mercado e são, fundamentalmente, famílias 

com filhos, casais ou reformados. Realizam uma ou duas viagens por ano, principalmente no Verão, 

ficam alojados em casas rurais ou hotéis de 3 ou 4 estrelas e procuram programas de baixa 

intensidade: descanso em zonas edílicas, caminhadas, visitas de descoberta, fotografia.13 

Já os chamados consumidores hard, apesar de representarem 20 por cento do mercado, são 

mais empenhados. São, regra geral, estudantes ou profissionais liberais com idades entre os 20 e os 

35 anos, que praticam desportos ou actividades de natureza, que fazem as suas reservas e 

pesquisas pela internet, chegam a viajar até cinco vezes ao ano e procuram alojamentos integrados 

na natureza, como as casas de campo ou os refúgios de montanha. Deslocam-se muitas vezes em 

                                                           
12

 Turismo de Portugal, 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20

de%20Natureza%202006.pdf, consultado a 2013-06-02 
13

 Turismo de Portugal, 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20

de%20Natureza%202006.pdf, consultado a 2013-06-02 
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grupo e com o objectivo de usufruir de determinadas actividades, procurando sempre um contacto 

estreito com a natureza e a educação ambiental14.  

Neste estudo do Turismo de Portugal sublinha-se a abundância dos recursos naturais 

disponíveis : 21 por cento do território nacional é formado por áreas legalmente protegidas (parques 

nacional e naturais, reservas naturais, paisagens protegidas, monumentos naturais e geoparques) 

contra 7,8 por cento em Espanha. Mas infelizmente, não temos só vantagens. Na análise ao sector, o 

Turismo de Portugal concluiu que as zonas protegidas são “deficitárias em infra-estruturas e 

serviços”, não existem politicas definidas de gestão turística, a generalidade das empresas que 

actuam neste segmento são de pequena dimensão e não possuem “experiência, tecnologia e know 

how”.15 

Para garantir o sucesso, satisfazer o turista  e potenciar o seu regresso ou a transmissão de 

boas informações sobre a sua viagem e o destino que visitou, é necessário proporcionar-lhe uma 

boa experiência . Esse é o segredo do Turismo de Natureza: garantir vivências únicas e experiências 

que jamais se esquecem. Mas deve-se, também, transmitir um sentimento de segurança ao turista, 

variedade de oferta, um serviço personalizado… no fundo, uma adequada gestão de expectativas e 

de emoções.  

Como sublinhou Capucha (1996), “o tema da relação entre turismo, desenvolvimento e 

ambiente, é, pois, central. Particularmente, ele permite recolocar e repensar as funções do espaço 

rural e traz a terreiro assuntos tão diversos como o da protecção de cenários e paisagens, a reserva 

de terras para fins lúdicos, a conservação de equilíbrios ecológicos e a defesa do património genético 

e das espécies selvagens, o combate à desertificação, a revitalização da produção agrícola de 

pequena escala e grande tipicidade e qualidade e, ainda, da preservação da herança cultural” 

(1996:13). Por tudo isso, é de uma importância central perceber como estão a ser comunicados os 

projectos de conservação da natureza, geridos por Organizações Não Governamentais de Ambiente 

(ONGA’s), que apostam na visitação, como uma das componentes decisivas para a sua 

sustentabilidade económica.  

 

1.6 COMUNICAÇÃO APLICADA AOS PROJECTOS AMBIENTAIS  

Os territórios de actuação das Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA’s) 

foram, outrora, locais muito povoados, com tecidos económicos robus tos e plenos de tradições 

                                                           
14

 Turismo de Portugal, 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20

de%20Natureza%202006.pdf, consultado a 2013-06-02 
15

 Turismo de Portugal, 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/publicacoes/Documents/Turismo%20

de%20Natureza%202006.pdf, consultado a 2013-06-02 
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e costumes próprios . Mas, à semelhança da generalidade do mundo rural português, foram muito 

afectados pela desertificação humana.  

O abandono dos campos e das actividades económicas tradicionais reflectiu-se 

negativamente no equilíbrio dos ecossistemas – ancestralmente modificados pelo Homem. Mas, 

porque esses habitats eram particularmente preciosos, porque encerravam um património natural 

que urgia defender  e preservar, várias ONGA’s avançaram para a aquisição de terrenos, com o 

objectivo de salvaguardarem os ecossistemas e promoverem uma gestão conservacionista e 

sustentável. Foi o caso da Quercus nos terrenos do Tejo Internacional e da Liga da Protecção da 

Natureza (LPN) nas planícies de Castro Verde.  

Para estas duas associações ambientalistas nacionais, gerir propriedades e desenvolver 

projectos de sustentabilidade local era apenas uma pequena parcela de toda a sua actividade. Ambas 

as organizações tinham uma actividade muito dispersa, actuando em matérias tão distintas como os 

resíduos, o ruído, a poluição atmosférica e fluvial, o ordenamento do território, a energia, a 

conservação da natureza, a legislação ambiental ou os estudos de impacto ambiental de grandes 

infra-estruturas, como estradas, pontes e barragens, entre outros exemplos possíveis.   

No caso da Quercus,  o interesse pelo Tejo Internacional  começou muito antes da 

classificação deste troço do rio como Parque Natural. Foram, aliás, os estudos e as acções de 

denúncia da Quercus que sensibilizaram as autoridades para a importância de preservar estes 

sensíveis e ameaçados habitats. Nos últimos 20 anos, a Quercus adquiriu mais de 600 hectares em 

dois núcleos distintos no Tejo Internacional: o Monte Barata, situado nas freguesias de Monforte da 

Beira e Malpica do Tejo, com 430 hectares, e diversos terrenos nos arredores do Rosmaninhal, que 

rondam os 180 hectares. Estas suas propriedades são território de reprodução e de caça de várias 

espécies protegidas, como as Cegonhas Negras, as Águias Reais e de Bonelli, os Grifos e os Abutres 

Negros e do Egipto.  

Para contribuir para a sua conservação, os responsáveis da Quercus, com o apoio 

voluntário dos seus associados  e de diversas empresas , onde se destaca a Brisa , plantaram 

espécies autóctones  de árvores, com os sobreiros, os carvalhos e os pinheiros; realizaram 

desmatações controladas, para criar mais alimento para os herbívoros; vedaram áreas sensíveis para 

facilitar a regeneração natural das espécies mais sensíveis; melhoraram pastagens e instalaram 

comedouros e bebedouros artificiais; reforçaram as margens das linhas de água e abriram várias 

charcas artificiais; inventariaram e realizaram diversos estudos sobre a fauna e a flora existente, 

assinalando a sua distribuição (Silero et al., 2012:52). 

Mas, não só. Foi recuperado um pombal tradicional, melhorou-se o olival, produzindo-se uma 

pequena quantidade de azeite  sob a marca Cegonha Negra  e instalou-se um alimentador de aves 

necrófagas. Mais do que isso: renovou-se a sinaléctica e criaram-se vários percursos no interior das 

propriedades da Quercus e noutros terrenos próximos do Tejo Internacional. Nos últimos anos, a 
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Quercus realizou também obras de beneficiação na casa de aldeia que possui no Rosmaninhal e nos 

edifícios do Monte Barata. Foram melhoradas as cozinhas, as casas de banho e os caminhos, 

fizeram-se novos furos de água, instalaram-se novas fossas sépticas e painéis solares. Ou seja, 

melhoraram-se as condições de acolhimento de visita ntes nestas duas casas .  

Para esta associação, o objectivo foi apenas o de proporcionar melhores condições aos 

sócios e voluntários que ali se albergam e não concorrer com outras casas de turismo rural da região. 

A visita de escolas, as acções de sensibilização e educação ambiental, as jornadas de trabalho 

voluntário são, para a Quercus, a grande prioridade. Claro que não recusam visitantes e turistas, mas 

também não têm uma política de comunicação dirigida a públicos mais gerais.  

A excepção é uma parceria com um operador turístico francês de nome Taddart.16 “Esta 

empresa promove viagens turísticas alternativas, potenciando locais mais remotos e menos comuns 

ao turismo de massas. São assim criadas condições ao visitante de ter contacto com os usos, 

costumes e tradições da zona que visita. Os representantes estão a desenvolver um pacote turístico 

com vários destinos, em que vai ser incluída uma visita às aldeias históricas da zona e às paisagens 

naturais geridas pela associação, com estadia no Monte Barata” (Silero et al., 2012:112).   

Já o programa da LPN em Castro Verde  tem outras características. Iniciou-se em 1993 com 

o apoio de um projecto comunitário Life e pretende conservar os habitats tradicionais das planícies 

cerealíferas da região e fomentar a manutenção das culturas de sequeiro. “O Programa Castro Verde 

Sustentável visa promover a conservação das aves estepárias da região do Campo Branco e do seu 

habitat. As pseudo-estepes ou estepes cerealíferas desta região são reconhecidas nacional e 

internacionalmente pela importância para várias espécies de aves como a Abetarda (Otis tarda), o 

Peneireiro-das-torres (Falco naumanni), o Grou (Grus grus), o Sisão (Tetrax tetrax), o Cortiçol-de-

barriga-negra (Pterocles orientalis) e o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), entre outras. As duas 

primeiras são consideradas como espécies globalmente ameaçadas, estando incluídas no conjunto 

de aves consideradas de conservação prioritária pela União Europeia”.17 

Para se conseguir este objectivo, que conta com o apoio activo da Câmara Municipal de 

Castro Verde, foi consagrado no Plano Director Municipal (PDM) que a florestação, nomeadamente 

com eucalipto, estava interdita em 85 por cento da área do concelho. Mas a LPN não se ficou por 

aqui. Recorrendo a parcerias empresariais e a fundos comunitários , começou a adquirir os 

terrenos mais importantes. “Entre os resultados deste Projecto está a aquisição de cinco herdades na 

região, com uma área total de 1700 hectares, correspondentes às áreas de maior relevância no 

Concelho de Castro Verde para as espécies de aves ameaçadas. Estas herdades funcionam como 

Reservas da Biodiversidade. Para cada uma das áreas foi efectuado um plano de gestão que 

considera diversos tipos de acções de gestão agrícola, de gestão do património construído e de 

gestão das linhas de água. A gestão agrícola destas áreas tem sido feita através de acordos anuais 
                                                           
16 Taddart, www.taddart.com, consultado a 2013-05-22 
17 LPN, http://www.lpn.pt/Homepage/PCVS/Um-Pouco-de-Historia/Content.aspx?tabid=2478&code=pt, 
consultado a 2013-05-22 
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com agricultores da região, comprometendo-se estes a seguir algumas condições com o objectivo de 

criar melhores condições para a avifauna e proteger o seu habitat”. 18 

 Com o objectivo de potenciar os trabalhos de conservação no terreno, a LPN construiu um 

Centro de Educação Ambiental  e começou a apostar no ecoturismo , e em particular no 

birdwatching , como via para se construir um modelo local sustentável. “Anualmente são acolhidos e 

aconselhados, no Centro de Educação Ambiental, cerca de 500 turistas de diversas nacionalidades, 

essencialmente estrangeiros interessados pela observação de aves. A LPN, através de técnicos 

especializados, fornece informações acerca das espécies, dos locais onde frequentemente são 

observáveis, as melhores alturas do ano e também do dia para as observar!” 19 

Estas duas associações têm uma enorme diversidade de actividades, as suas preocupações 

dispersam-se por um elevado número de temas. Ambas consideraram que a aquisição de terrenos e 

a sua gestão sustentável é fundamental para garantir a conservação dos valores naturais e para 

mostrar como esses habitats sensíveis devem ser geridos. Apostam na Responsabilidade Social 

das empresas,  como forma de angariar apoios para os seus projectos, e dão prioridade às acções 

de sensibilização, envolvendo associados e outros voluntários. Para tal, recorrem a sites dedicados 

na internet.20 

Mas, a partir daqui, surgem as diferenças. Enquanto a Quercus tem uma atitude passiva 

perante a visitação , limitando-se a gerir pedidos que receba, albergando turistas de uma forma 

muito informal e quase precária e deixando que essas pessoas usufruam os espaços e os itinerários 

por sua iniciativa, a LPN prefere assumir que a visitação das planícies de Castro Verde é prioritária e 

que a presença de determinado tipo de turistas contribu i para o desenvolvimento sustentado 

da região . Daí que, além dos sites dedicados ao tema, se dedique também à organização de eventos 

e de seminários.21  

A comunicação destas duas organizações enferma das mesmas falhas . É feita uma 

aposta em sites de internet ou abrem-se páginas em redes sociais, mas que acabam rapidamente por 

ficar estáticas ou desactualizadas. Depois, pontualmente, a anteceder a realização de algum evento 

ou a pretexto de um novo projecto ou financiamento, distribui-se uma notícia pelos media. E a 

estratégia comunicacional e de marketing esgota-se aqui. 

  

                                                           
18 LPN, http://www.lpn.pt/Homepage/PCVS/Um-Pouco-de-Historia/Content.aspx?tabid=2478&code=pt, 
consultado a 2013-05-22 
19 LPN, http://www.lpn.pt/Homepage/PCVS/Ecoturismo---Observacao-de-
Aves/Content.aspx?tabid=2484&code=pt) e (http://programacastroverdesustentavel.blogspot.pt/, consultado a 
2013-05-22 
20 Quercus, http://www.lpn.pt/Homepage/O-que-fazemos/Programas/Programa-Castro-Verde-
Sustentavel/Content.aspx?tabid=2477&code=pt, consultado a 2013-05-22 
21 Programa Castro Verde Sustentável, http://programacastroverdesustentavel.blogspot.pt/, consultado a 2013-
05-22 
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2. FAIA BRAVA: A PRIMEIRA RESERVA NATURAL PRIVADA 

 

2.1 A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO TRANSUMÂNCIA E NATUREZA 

A ideia de fundar uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA) na região do 

Vale do Côa surgiu em 1999. O Parque Natural do Douro Internacional  tinha acabado de ser 

criado  e um grupo de conservacionistas que viviam a região - ou que a visitavam com frequência –

consideram que o momento era propício para algum trabalho de militância, que estavam perante uma 

oportunidade que deveria ser aproveitada. “Foi o resultado de uma conjuntura especial, propicia em 

termos de existência de parceiro institucional (ICN e Parque Arqueológico do Côa), enquadramento 

legal de protecção de espaços naturais, ausência de interlocutores da sociedade civil em questões 

ambientais, enorme potencial de projectos de conservação, urgente necessidade e carência de meios 

e de medidas de conservação de algumas espécies”.22 

O projecto acabou por ser formalmente concretizado no ano seguinte. “A Associação 

Transumância e Natureza (ATN) é uma Organização Não Governamental de Ambiente, de âmbito 

local e sem fins lucrativos, criada a 6 de Junho de 2000, (Diário da República III Série, de 25 de Julho 

de 2000, pág. 15886), com sede em Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda, Portugal)”.23  

 

                                                           
22

 Entrevista Pessoal a António Monteiro, ver anexo 1.1 
23 ATN, http://www.atnatureza.org/#!atnatureza/cjg9, consultado a 2013-05-22 

Objectivos

Visão

Missão

Conservar e divulgar o património natural

do Nordeste, pela via da sustentabilidade e

com a participação da comunidade, através

da gestão de áreas naturais. Os projectos

da ATN destinam-se à conservação de

habitats e espécies mais característicos e

ameaçados e têm incidido em propriedades

rurais situadas em zonas de elevada

importância ecológica”.
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Para alcançarem este desígnio, impunha-se uma metodologia simples, mas dispendiosa. Já 

tentada com sucesso, mas em pequena escala, por outras ONGS’s portuguesas: a aquisição e 

gestão de terrenos fundamentais para a preservação da biodiversidade local . “Desde 2000, a 

associação tem adquirido propriedades em áreas importantes para a conservação no Nordeste de 

Portugal, gerindo actualmente 6 áreas naturais, numa área total de 875 hectares”.24  

Os terrenos adquiridos  – ou com contratos de gestão – são zonas sensíveis para aves e 

outras espécies ameaçadas . Todos eles guardam valores naturais e culturais que urgem preservar. 

Em conjunto, e aliados à enorme extensão do Parque Natural do Douro Internacional, constituem 

uma rede de áreas onde a Natureza domina. Alguns são pequenos espaços, como os quatro 

hectares da Fraga Ruiva e do Redor da Bezerra, nas freguesias de Ligares e Escalhão. São locais 

que possuem habitat’s para diversas aves rupícolas, como as águias de bonelli e os abutres do 

Egipto. Por aqui existem, ainda, os típicos pombais circulares do Nordeste e foram construídas outras 

estruturas, como cercados para coelhos bravos. O objectivo é manter o mosaico agro-florestal 

tradicional, que garante abrigo e alimento para a fauna selvagem.25   

A ATN possui, ainda, propriedades mais pequenas. Em Bruçó adquiriram apenas um hectare 

e nas Arribas do Águeda têm dois hectares. Nestes dois minúsculos terrenos foram construídos 

campos de alimentação para aves necrófagas.26  Já nos oito hectares que possuem em Canado da 

Pipa, freguesia de Poiares, além do tradicional pombal, existem vestígios arqueológicos importantes, 

como sepulturas antropomórficas e ruínas de uma capela medieval.27  

  Mas a “jóia da coroa”  é, sem dúvida, a Reserva da Faia Brava . 

 

2.2 UMA RESERVA PRIVADA DE BIODIVERSIDADE 

A Reserva da Faia Brava  é o “projecto âncora” da ATN.28 Foram adquiridos 650 hectares de 

terrenos , muito diversificados, e ainda obtiveram contratos de gestão para mais de 200 outros 

hectares. Com esta vasta propriedade na sua posse, a ATN tratou de criar a primeira área protegida 

privada de Portugal. Em 2010, o então Instituto de Conservação da Natureza autorizou a criação da 

Reserva em apenas 214 hectares.  

“Esta área insere-se no vale do rio Côa, num troço de cerca de 5 Km de extensão, com 

orientação Sul-Norte, e encostas de grande declive, onde afloram rochas graníticas escarpadas. (…) 

A fauna do vale do Côa é diversificada, estando assinalado um total de 149 espécies de vertebrados, 

nomeadamente 6 peixes (1 espécie ameaçada), 9 anfíbios, 9 répteis, 100 aves (11 espécies 

                                                           
24 ATN, http://www.atnatureza.org/#!areas/c1n5v, consultado a 2013-05-22 
25 ATN, http://www.atnatureza.org/#!fraga-ruiva/caby, consultado a 2013-05-22 
26 ATN, http://www.atnatureza.org/#!arribas-do-gueda/c1a87, consultado a 2013-05-22 
27 ATN, http://www.atnatureza.org/#!canado-da-pipa/c1fdt, consultado a 2013-05-22 
28

 Entrevista Pessoal a António Monteiro, ver anexo 1.1 
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ameaçadas) e 25 mamíferos (3 espécies ameaçadas). O sub-grupo faunístico que reúne maior 

número de espécies com elevado estatuto de ameaça corresponde ao das aves rupícolas. O uso do 

solo é sobretudo agrícola e assenta na olivicultura, ovinicultura e produção de cortiça. A Faia Brava 

encontra-se situada dentro da Zona de Protecção Especial do Vale do Côa (PTZPE0039; Decreto-Lei 

nº 384-B/99, de 23 de Setembro; Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 20.628 ha), coincidente 

com a Área Importante para Aves - IBA Vale do Côa (PT006, Birdlife International; 23.727 ha), e 

dentro do Parque Arqueológico do Vale do Côa (Decreto-Lei nº 117/97 de 14 de Maio)”. 29  

No interior desta Reserva Natural, para além dos valores naturais que justificaram a sua 

classificação como área protegida privada, estão vários elementos culturais importantes, como um 

núcleo de gravuras e pinturas rupestres , dez pombais tradicionais e várias construções agrícolas. 

E, ao longo dos anos, a ATN foi enriquecendo este território. Foram assinalados 15 quilómetros de 

trilhos pedestres  (Grande Rota do Vale do Côa, Trilho dos Moleiros, Trilho dos Sobreiros, Trilho da 

Barca), foi inaugurado o centro de recepção das Hortas da Sabóia , foram construídos viveiros 

florestais , cercados para repovoamento de coelhos bravos, um campo de alimentação para aves 

necrófagas e, ainda, um abrigo – ideal para a fotografia de natureza e a observação de aves. 30  

Os planos para a dinamização e gestão da Faia Brava não se esgotam aqui. “A Faia Brava é 

uma marca e uma marca com fortíssimo potencial de crescimento”.31 Uma marca que já produz e 

comercializa produtos regiões, como o azeite biológico, as compotas, o mel e as amêndoas doces e 

picantes. E ainda pretendem avançar para a produção e futura comercialização de cogumelos, ervas 

aromáticas e produtos oriundos de microproduções agrícolas próprias.32  

Para reforçar a marca, a Faia Brava integrou  também diversos projectos europeus  e 

funciona em rede com um vasto número de associações internacion ais . Um desses programas 

europeus chama-se Rewilding Europe  e “pretende renaturalizar um milhão de hectares em toda a 

Europa, aproveitando o crescente abandono agrícola para ajudar na transição e "devolver" áreas à 

natureza, criando novas zonas dedicadas à vida selvagem e, com ela, novas oportunidades de 

negócio”.33  

Com este objectivo no horizonte, os responsáveis pela Reserva pretendem aumentar a área 

gerida na Faia Brava para os 2500 hectares de terre no  – ligando o vale do Côa ao vale do 

Águeda. Dessa forma poderão proteger, com mais eficácia, dezenas de locais de criação das raras 

águias de bonelli e águias-reais, dos grifos e dos abutres do Egipto, entre várias outras aves 

rupícolas ameaçadas de extinção. Além disso, e na ausência de grandes herbívoros silvestres como 

os veados, foi libertada uma manada de garranos  – os cavalos autóctones do norte de Portugal. É 

                                                           
29 ICNF, http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/amb-priv/resource/doc/plano-gestao-faia-brava, consultado a 
2013-05-22 
30 ATN, http://www.atnatureza.org/#!faia-brava/c1id9, consultado a 2013-05-22 
31

 Entrevista Pessoal a Henrique Pereira dos Santos, ver anexo 1.2 e, ainda, anexos 6 e 7 
32

 Entrevista Pessoal a António Monteiro, ver anexo 1.1 
33

 Entrevista Pessoal a João Quadrado, ver anexo 1.4 
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uma forma de se controlar, sem recurso a químicos ou grandes intervenções florestais, a matéria 

lenhosa dos montes, abrindo clareiras e reduzindo os riscos de incêndio. 34  No fundo, a ideia é 

“refazer os processos naturais, ou pelo menos mimetizá-los, para obter um modelo de gestão o mais 

próximo possível da ausência de intervenção”.35  

Interligado com este projecto, está um outro programa europeu: Taurus.  Trata-se de uma 

ideia ambiciosa e arriscada lançada pela fundação holandesa Stichting Taurus .36 O objectivo é, 

através de sucessivos cruzamentos genéticos , recriar um bovino selvagem  que se assemelhe ao 

extinto auroque  – imortalizado nas gravuras rupestres europeias e, em particular, nas gravuras 

do Côa . Para concretizar este propósito, foi formada uma basta equipa multidisciplinar e escolhidas 

algumas raças bovinas autóctones e primitivas, de diferentes países europeus, que serão 

sucessivamente cruzadas entre si. Até se apurar uma nova raça de bovino, ecologicamente flexível, 

capaz de se adaptar a diversos ecossistemas e a condições naturais extremas, sem a ajuda do 

Homem. À semelhança dos outros herbívoros selvagens terá de se defender contra os predadores e 

as suas manadas deverão obedecer a regras hierárquicas próprias. E esse novo auroque será 

libertado na Faia Brava e nas restantes zonas integradas no Rewilding Europe.37  

Mas até que esse desígnio seja alcançado, a Faia Brava acolhe uma manada de vacas 

maronesas  – a raça portuguesa seleccionada para integrar o projec to Taurus . Habituada às 

condições agrestes do Alvão, onde são criadas em regime de pastoreio livre, estas maronesas vivem 

nos montes e nas escarpas da Faia  como as suas ancestrais selvagens e podem ser observadas 

por quem visita a Reserva Natural. 

Com a adesão a estes projectos, a Reserva Faia Brava obtém dois “ganchos” de 

comunicação invejáveis, dois argumentos de forte im pacto mediático . Uma mais-valia para 

quem aposta forte no ecoturismo e no desenvolvimento sustentável da regi ão. “A visitação é um 

instrumento de suporte indispensável ao projecto, quer pelos meios directos de gera para a 

conservação, quer porque é o mais eficaz instrumento de comunicação de que o projecto dispõe”.38
  

 

  

                                                           
34 Rewilding Europe, http://rewildingeurope.com/blog/western-iberia-ii-faia-brava-portugal/, consultado a 2013-05-
22 
35

 Entrevista Pessoal a Henrique Pereira dos Santos, ver anexo 1.2 
36 Stichting Taurus, http://www.stichtingtaurus.nl/, consultado a 2013-05-22 
37 Tauros Project, http://www.taurosproject.com/, consultado a 2013-05-22 
38

 Entrevista Pessoal a Henrique Pereira dos Santos, ver anexo 1.2 
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3. OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

3.1 PERGUNTA DE PARTIDA E OBJECTIVOS 

O grande desafio que se coloca à Associação Transumância e Natureza (ATN) e à sua 

Reserva da Faia Brava é o da notoriedade. A criação de uma área protegida, seja pública ou privada, 

só tem sentido se tiver o duplo objectivo de conservação da natureza e de um correcto usufruto 

humano. Se conseguir compatibilizar a defesa do património natural com o da educação e 

sensibilização dos visitantes – sejam locais ou forasteiros.  

Para que tal suceda, estas zonas protegidas têm de ser conhecidas. Os valores que 

encerram, a sua paisagem, a sua biodiversidade têm de chegar ao conhecimento dos diferentes 

públicos que podem contribuir para a sua manutenção e, inclusive, para o seu desenvolvimento. Por 

isso, neste seminário, a pergunta base, a premissa que está na génese de todo o trabalho 

desenvolvido é: Como dar notoriedade nacional ao projecto Faia Brav a? 

Mas, na verdade, tornar visível a Reserva da Faia Brava não é suficiente. A divulgação que 

terá de ser feita, e cujos resultados devem ser medidos, deverá ser dirigida a públicos distintos, terá 

de ter diferentes mensagens e eixos de comunicação diferenciados. Só assim se poderão obter 

resultados sustentáveis no futuro. Daí a importância dos objectivos que se pretendem alcançar com 

este seminário. 

Nesse sentido, um dos objectivos definidos para este trabalho é criar uma relação de good 

will  com as comunidades locais.  A ideia é evitar potenciais situações de conflito com alguns 

públicos específicos, como os pastores e os agricultores, que ainda frequentam os terrenos contínuos 

da Faia Brava. E, em simultâneo, sensibilizar toda a população local para as vantagens e 

potencialidades que um projecto como a Reserva da Faia Brava pode trazer para a economia da 

região e para a sustentabilidade de algumas actividades, como a restauração, a hotelaria, o 

artesanato ou o fabrico e a venda de produtos tradicionais. 

Para a sustentabilidade do projecto Faia Brava, é essencial atrair visitantes nacionais que 

visitem a Reserva – e esse é um segundo objectivo do presente seminário. Esses visitantes acabam 

por ser consumidores temporários e locais: inscrevem-se em programas guiados, fazem compras, 

dormem na região, envolvem-se – mais ou menos activamente – na defesa dos valores que estão na 

génese do projecto. Mais do que isso, os projectos-âncora em que a Faia Brava está envolvida, como 

o Rewilding Europe ou o Taurus, só fazem sentido se forem vividos e experienciados por diferentes 

tipos de turistas. 

Só que, numa iniciativa como a Faia Brava, pretende-se um tipo específico de visitante. Não 

se procuram turistas “indiferenciados” ou turismo de massas. A Reserva da Faia Brava é um projecto 

privado de conservação da natureza e, como tal, deve ser vivido e experienciado sob esta 

perspectiva. Daí que o terceiro objectivo deste seminário seja o da sensibilização dos diferentes 
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públicos para a importância da Biodiversidade – o que vai ao encontro da filosofia que está no 

cerne da constituição da Associação Transumância e Natureza e constitui a sua Visão. 

Finalmente, mas não menos importante, é o objectivo de conquistar prestígio  junto de 

potenciais patronos privados nacionais, de forma a garantir os apoios indispensáveis à 

sustentabilidade financeira da ATN e dos vários projectos que se desenvolvem na Faia Brava. 

 

3.2 METODOLOGIA 

Para se alcançarem estes objectivos de trabalho e se responder com eficácia – e de forma 

mensurável – à questão em causa, torna-se necessário começar pela indispensável pesquisa 

bibliográfica . Há que conhecer que estudos semelhantes terão sido realizados, que investigações já 

se debruçaram sobre estes temas, que produção teórica foi desenvolvida em áreas comuns, como o 

do Marketing Ambiental ou da Responsabilidade Social. Acima de tudo, há que dominar bem os 

conceitos que se aplicam a este caso concreto e fundamentá-los. 

É, também, absolutamente necessário uma ampla investigação documental . Analisar com 

rigor os documentos produzidos pela ATN, estudar iniciativas anteriores que visassem idênticos 

objectivos, procurar outras organizações que tenham enfrentado e resolvido situações paralelas. 

Perceber as tendências deste mercado, como evoluem os públicos para este tipo de oferta é outra 

necessidade imperiosa.  

Finalmente, através de entrevistas semi-estruturadas , há que ouvir os protagonistas. 

Saber, com detalhe, quais são as suas intenções, como vêem o futuro, para onde querem caminhar, 

que expectativas têm para a sua obra. Neste caso concreto, será necessário entrevistar, em 

profundidade, três figuras centrais da organização: o Presidente da Direcção da Associação 

Transumância e Natureza, o Director da Reserva da Faia Brava e a Responsável pela Comunicação 

da ATN. 
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4. PLANO DE COMUNICAÇÃO   

Para criar o actual Plano de Comunicação da Faia Brava será necessário, antes de mais, 

definir os objectivos que se pretendem alcançar  com as acções de comunicação. O segundo 

passo será definir as mensagens-chave  a serem transmitidas, em função das características dos 

diferentes públicos que têm interesse para a Reserva Natural. Em seguida, irão ser analisados os 

recursos disponíveis  e que podem ser mobilizados para actuarem no âmbito da comunicação e 

será definido o prazo de vigência  do actual Plano de Comunicação. Finalmente apresentar-se-ão 

diferentes acções  que estarão em linha com as mensagens delineadas e que deverão ser 

concretizadas no período de vigência deste Plano. 

 

4.1 OBJECTIVOS DA COMUNICAÇÃO  

Para que a comunicação possa ser eficaz terá de ter objectivos definidos e claros. São eles 

que irão, em última análise, condicionar a estratégia comunicacional que será adoptada. Todos os 

recursos disponíveis  ou que possam ser mobilizados para a Comunicação, quer sejam humanos ou 

financeiros, serão utilizados na prossecução destes objectivos.  

  

 

4.2 MENSAGENS E PÚBLICOS 

As mensagens são definidas em função do público a que se destinam. Mas têm um 

denominador comum: valorizam o património natural que a Reserva Natura l da Faia Brava 

pretende activamente conservar  e sublinham a importância deste projecto para o desenvolvimento 

sustentável da região. 

Dar notoriedade nacional ao Projecto Faia Brava

Criar uma relação de good will com as comunidades 
locais

Conquistar visibilidade junto de potenciais patrono s 

privados nacionais
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- Público geral 

O objectivo é, recorrendo principalmente aos mass media  e aos social media , tocar e 

sensibilizar o maior número possível de pessoas. De Norte a Sul do País, nas cidades ou nas vilas, 

no interior e no litoral. Espalhar, a nível nacional, a notícia da existência da primeira Reserva Natural 

Privada e das acções que lá se realizam. Identificar pretextos fortes de comunicação , “ganchos” 

que suportem notícias e reportagens interessantes, organizar grupos de apoio  ao projecto, 

estimular a participação  individual e familiar. 

A ideia que se pretende transmitir é que, com a visitação e com os donativos, cada visitante 

fica responsável por uma parcela, por um torrão, da Faia Brava. Cada contributo individual conta , 

tem uma importância decisiva na salvaguarda destes valores naturais e no crescimento deste 

projecto. O simples acto de visitar a Faia Brava é um compromisso com a natureza . Além disso, a 

aquisição de bens e serviços locais é um gesto que muito contribui para a sustentabilidade regional.  

- Públicos locais  

Há que chegar ao maior número possível de interlocutores, privilegiando aqueles que detêm 

poder de decisão local  ou que, pela sua acção, constituem pilares regionais. Isso inclui a 

Comunidade Escolar  (alunos e professores), as Associações de Caçadores , os Empresários  

(especialmente os responsáveis das PME’s ligadas à restauração, hotelaria, artesanato e produção 

agrícola) e as Autoridades  (como municípios, juntas de freguesia, bombeiros, representantes do 

poder central, de que são exemplo as entidades regionais ligadas à conservação da natureza, turismo 

e cultura).  

Para estes públicos importa sublinhar o carácter local da Reserva Natural e o impacto que a 

existência da Faia Brava tem no tecido económico local: a ATN é um dos maiores empregadores do 

concelho  de Figueira de Castelo Rodrigo e recruta, fundamentalmente, mão-de-obra altamente 

qualificada.  O fluxo de turistas nacionais e estrangeiros deve-se à dinamização deste tipo de 

projectos, onde se valorizam os valores naturais que a região ainda guarda. 

- Empresas Nacionais 

O objectivo é realizar acções que atraiam para a Faia Brava os directores e administradores 

de grandes empresas nacionais, especialmente aquelas cuja actividade tem mais impacto no 

Ambiente ou que trabalham na exploração dos recursos naturais. Para alcançar este desígnio é 

necessário realizar acções por medida e que se adaptem à realidade de cada uma dessas empresas. 

A estes decisores queremos transmitir que, graças aos contributos responsáveis das suas 

empresas, estamos a criar mais espaço para a Natureza . E que a sua associação a uma marca 

como a Faia Brava traz prestígio  e os compromete com os valores da conservação do ambiente  e 

do desenvolvimento sustentável. 
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4.3 PRAZOS, RECURSOS E ORÇAMENTO 

Definir a vigência do Plano de Comunicação e os recursos disponíveis para o concretizar são 

dois passos essenciais para garantir o seu sucesso.  

- Prazos 

 

O Plano de Comunicação agora apresentado tem a validade de um ano . Está concebido para, 

no espaço de 12 meses, apresentar resultados e poder ser avaliado. Ao longo desse período serão 

realizadas acções de comunicação com periodicidade regular ou não – no caso de eventos 

ocasionais. Entre as acções periódicas algumas serão semanais, enquanto outras realizar-se-ão 

todos os meses. Todos estes momentos de comunicação devem merecer uma análise detalhada 

dos resultados , de forma a serem feitos os ajustes que se considerem necessários às mensagens 

ou aos objectivos estabelecidos. 

 

As acções de comunicação propostas serão de dois tipos: 

 

- Continuas : Incluem-se nesta categoria, fundamentalmente, as acções online. Dependendo 

dos instrumentos usados, serão produzidos novos conteúdos ou feitas actualizações numa 

periodicidade adequada. A presença da Faia Brava nas diferentes redes sociais, a newsletter digital, 

o site e o blogue serão os principais alvos destas acções; 

 

- Pontuais : Trata-se de acções únicas, dirigidas a determinadas públicos ou realizadas a 

pretexto de datas evocativas. Preferencialmente, serão eventos feitos à medida dos públicos que se 

pretendem impactar. 

 

- Recursos 

Actualmente, além de uma assistente administrativa, existe um quadro técnico contratado em 

Março de 2013, que tem como responsabilidade exclusiva a Comunicação. No entanto, no interior da 

organização, existem outros colaboradores e dirigentes que têm actuações mais ou menos relevantes 

nesta área e que podem ser decisivos no sucesso das estratégias e do Plano de Comunicação. É o 

caso do Director-Geral da ATN e da técnica que acompanha as visitas ao terreno, por exemplo. 

Na Faia Brava, a Comunicação não é estanque . Existem várias áreas que são transversais, 

como as que contactam com o público, e que são essenciais para transmitir as mensagens-chave  

com eficácia. Por outro lado, a Reserva Natural está envolvida em alguns projectos de elevado 

potencial comunicacional, como sejam o Rewilding Europe ou o Taurus, que podem ser aproveitados 

em acções de relações públicas ou eventos de experience marketing.  

 



28 

 

- Orçamento 

A comunicação da Faia Brava não tem orçamento próprio, além da verba que se destina a 

pagar os recursos humanos alocados a esta área.  

Os projectos de comunicação são avaliados caso a caso e, quando é necessário, integram 

candidaturas específicas. Ou seja, a título de exemplo, a realização de brochuras ou a construção de 

um novo site é garantida por duas formas: através de mão-de-obra voluntária ou recorrendo a 

contribuições financeiras retiradas a projectos em curso. 

 

4.4 MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

A monotorização regular das acções realizadas e a avaliação dos respectivos resultados é 

essencial  para aferir a eficácia e o cumprimento de um qualquer Plano de Comunicação. Neste caso 

concreto, a monotorização e a avaliação devem revestir-se das seguintes formas: 

- As notícias publicadas nos diferentes suportes devem ser analisadas segundo dois 

indicadores distintos. Um dos desses indicadores é o das audiências: há que apurar quantas pessoas 

leram, ou viram, as peças jornalísticas e esse número reflectirá o impacto do trabalho junto do 

público. O segundo indicador passa pela análise do tamanho das peças e da sua localização – da 

sua duração e horário, no caso das rádios e televisões - e pela sua conversão em espaços 

publicitários, recorrendo às tabelas comerciais dos respectivos órgãos. O valor apurado dar-nos-à 

conta do investimento que seria necessário realizar para obter idêntica notoriedade, caso se tivesse 

optado pela publicidade em das acções de relações públicas. 

- Os números de visitas às páginas online – redes sociais, site institucional e blogue - e de 

novos associados são, igualmente, indicadores a terem em consideração e que reflectem a eficácia 

das acções de comunicação realizadas. 

- A quantidade de acções realizadas no terreno e o número de adesões em cada uma delas 

são, também, bons indicadores a ter em conta, e o mesmo sucede com a contabilização das vendas 

de produtos de merchadising. 

- As verbas angariadas, de patrocinadores e mecenas, são outros dos indicadores preciosos 

para uma avaliação das acções do Plano de Comunicação, no que se refere ao público empresarial.  
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4.5 ACÇÕES 

 

 

 

 

•Trata-se de um dossier com informação indispensável sobre a ATN e o projecto

Faia Brava. Deve ter um aspecto gráfico atraente, fornecer dados relevantes e

curiosos e conter material acessório, como fotografias ou brindes com o logo da

Faia Brava.

Press Kit

•O primeiro passo em qualquer estratégia de relações públicas, depois de

estarem definidos os objectivos e as mensagens, é saber quem são os porta-

vozes da instituição. Neste caso concreto, como regra, quem deve dar a cara

pela Faia Brava é o director geral da ATN, Henrique Pereira dos Santos. Mas

porque, em alguns dos temas a tratar, os jornalistas poderão ter necessidade de

falar com outras fontes, identificam-se outros protagonistas eventuais: o

presidente da Direcção e fundador da ATN, António Monteiro, a responsável

pela Comunicação, Bárbara Pais, o gestor do projecto Rewilding Europe, João

Quadrado, e a técnica de visitação, Nadine Oliveira. Estes potenciais porta-

vozes da Faia Brava deverão realizar uma acção de Media Tranning, de forma a

estarem habilitados a falarem com jornalistas de diferentes meios de

comunicação social e para garantir que as suas mensagens estão alinhada com

os objectivos estratégicos traçados para a comunicação.

Porta-Vozes e Media Training

Para o Público Geral 

•As acções de Relações Públicas são a base da assessoria de imprensa. O

objectivo, através da aplicação de um conjunto de técnicas bem definidas, é

promover uma boa imagem da instituição e assegurar a boa vontade do público.

Relações Públicas
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• Identificação de temas e pretextos para notícias e reportagens, com ou sem

visita à Faia Brava. As notícias podem ser matérias simples, como os eventos

que estão em agenda, a assinatura de parcerias ou a participação em projectos.

Ou podem resultar em reportagens com passeio à Reserva Natural, para

entrevistas e captação de imagens.

Notícias

•Visitas organizadas para pequenos grupos de jornalistas convidados. O objectivo

é proporcionar-lhes uma experiência única, fazendo-os participar em acções de

gestão e conservação da Faia Brava, como a apanha da azeitona ou a colheita

de frutos. Os participantes, durante umas horas, colaboram numa actividade

tradicional e acompanham todo o processo de transformação do produto, até

este estar pronto para o consumo. A acção pode terminar com um convívio e

com uma prova de produtos.

Press trip

•Há que identificar três a quatro temas anuais que permitam negociar exclusivos

com órgãos de comunicação de referência. A libertação dos raros e ameaçados

cavalos de przewalski, idênticos aos retratados nas vizinhas gravuras de Foz

Côa, a criação de uma área selvagem no âmbito do Rewilding Europe ou a

utilização de vacas de raça maronesa para recriar o extinto auroque são alguns

dos assuntos que podem ser tratados neste âmbito.

Negociação de exclusivos

•Devem ser identificados alguns temas de importância nacional que sejam

susceptíveis de dar interessantes artigos de opinião a publicar em órgãos de

comunicação nacionais, sejam especializados ou generalistas.

Artigos de Opinião
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•Lançamento de um projecto de crowdfunding, que se dissemine através da

internet e que sirva dois objectivos: angariar dinheiro para a Faia Brava e

promover a sua existência. Como contrapartida dos donativos individuais ou

colectivos obtidos serão oferecidas recompensas aos financiadores, em escala

proporcional à grandeza do incentivo concedido. Este projecto, à semelhança de

outros realizados recentemente em Portugal por associações de conservação da

natureza, terá a duração de três meses e deverá ficar alojado na Naturfunding.

Estas acções de crowdfunding são, também, bons pretextos para peças

jornalísticas, o que irá exponenciar, ainda mais, a visibilidade da Faia Brava.

Crowdfunding

•O objectivo deste evento é “Premiar e reconhecer boas práticas em projetos,

implementados em Portugal, que promovam o desenvolvimento sustentável,

como complemento ao movimento de sensibilização para as temáticas da

sustentabilidade, alertando e consciencializando a Sociedade Civil para a

importância do equilíbrio ambiental, económico e social”. Nesse sentido,

preparar uma candidatura aos Green Project Awards Portugal – e tentar vencer

– pode trazer um ganho de visibilidade e de notoriedade assinaláveis.

Candidatura aos Green Project Awards Portugal 

•Com o recurso a esta nova técnica de animação fotográfica podem-se obter

registos únicos. É uma forma moderna e aliciante de transmitir a imagem da Faia

Brava e de se garantir, com uma boa divulgação, uma disseminação viral nas

redes sociais.

Cinemagraphs
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•As presenças da Faia Brava nas redes sociais, como o Facebook e o YouTube,

têm de ser actualizadas com regularidade. O mesmo se aplica ao site e ao

blogue da ATN. Essa actualização deverá ser, sempre que possível, diária.

Actualizações Regulares dos Instrumentos Online

•A newsletter já existente é distribuída a todos os associados da ATN. Todos

aqueles que participam nas actividades e eventos da associação recebem, como

oferta, um ano de inscrição na ATN – o que significa que esta newsletter é

distribuída a nível nacional, a um número crescente de pessoas, todas elas com

interesses e ligações à Faia Brava. Este trabalho deve ser continuado e a

newsletter deverá ter uma periodicidade mensal.

Newsletter

•São vistas organizadas sobre pretextos concretos, como o Dia Nacional do

Estudante a 24 de Março, o Dia Mundial da Árvore e da Floresta a 21 de Março,

o Dia Internacional do Bombeiro a 4 de Maio, o Dia Internacional da

Biodiversidade a 22 de Maio, o Dia Mundial da Criança a 1 de Junho, o Dia

Mundial do Ambiente a 5 de Junho, o Dia Internacional contra a Seca e

Despovoamento a 17 de Junho, o Dia Mundial da Conservação da Natureza a

28 de Julho, o Dia da Floresta Autóctone a 23 de Novembro, entre tantos outros.

Cada um destes dias podem ser usados para tratar temas específicos

relacionados com o projecto Faia Brava e poderá ser adaptado a diferentes

públicos locais – quer sejam mais institucionais ou mais informais. O objectivo é

sempre idêntico: levá-los ao terreno, fazê-los “mergulhar” na Faia Brava e

mostrar-lhes que aquele património natural e cultural é de todos e constitui uma

mais-valia para a sustentabilidade regional.

Visitas Temáticas

Para os Públicos Locais 
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•As peças publicadas ou emitidas em órgãos de comunicação social nacionais

são, também, lidas pelo público local. Devido à proximidade com o tema, as

mensagens difundidas por estes meios causam, aliás, um considerável impacto

local. Além disso, em simultâneo, deve-se também divulgar noticias e promover

entrevistas junto dos órgãos de comunicação social regionais – uma vez que

estes têm audiências consideráveis junto dos públicos locais.

Relações Públicas Locais

•O trabalho com as escolas deverá ter duas vertentes: in-door e out-door. O

objectivo é ligar a comunidade escolar a este projecto, garantindo que são

realizadas iniciativas ao logo do ano que reforcem esses laços. Reportagens

para os jornais escolares, constituição de grupos de alunos dedicados a certos

temas, ou a elaboração de trabalhos de grupo para disciplinas como a Biologia

ou o Estudo do Meio, são alguns dos exemplos possíveis.

•As acções in-door consistem, fundamentalmente, em sessões de educação

ambiental em sala, realização de workshops temáticos ou palestras como figuras

de relevo e com ligação à Faia Brava. Servem para uma primeira abordagem

sobre a importância da Faia Brava e para estimular futuros focos de interesse.

Já as acções out-door, que consistirão em visitas ao terreno com objectivos

concretos, como a plantação de árvores, por exemplo, serve para motivar os

alunos e professores e para reforçar a ligação a este projecto.

Visitas de escolas

•Trata-se de uma exposição essencialmente fotográfica que, graficamente e em

termos de conteúdos, deverá estar em linha com outros instrumentos de

merchadising da marca Faia Brava. Tem como objectivo principal estar patente,

por curtos períodos, em locais estratégicos, como escolas, feiras e outros

eventos reginais – associada ou não a outras iniciativas concretas, como stand’s

ou acções de educação ambiental.

Exposição Itinerante
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O objectivo é estabelecer parcerias duradouras e vantajosas para ambas as partes, uma 

frutuosa relação Business-to-Business. O princípio é simples: todos os donativos angariados 

serão aplicados na aquisição de novos terrenos ou na gestão conservacionista dos que já são 

propriedade da ATN. A associação ganha novos parceiros e fundos adicionais e os mecenas 

associam-se a um projecto verde e prestigiado, de reduzida pegada ecológica e forte impacto na 

economia local.  

Para reforçar esta componente “verde”, e tendo em consideração as vastas áreas naturais 

que possui, a Faia Brava devia dedicar-se activamente ao Sequestro de Carbono – 

neutralizando os efeitos negativos das emissões de dióxido de carbono e contribuindo para 

cumprir os objectivos do Protocolo de Quioto. Para as empresas, a certificação que os seus 

donativos se tinham convertido no sequestro de determinadas quantidades de carbono era, 

além do mais, um dado relevante a constar nos seus relatórios de sustentabilidade. 

As acções dirigidas a estes públicos são, quase exclusivamente, eventos desenhados “à 

medida” – investors trip, visitas personalizadas focadas no Experience Marketing. Podem ser 

acções de out-door para administradores e quadros de primeira linha ou vistas de lazer com 

uma forte componente sensorial. Mas, em qualquer dos casos, tem de ser organizada tendo em 

conta as características das empresas e das pessoas a quem se destina – cuidando dos 

pormenores logísticos (transporte, tipo de alojamento, oferta gastronómica) e das ofertas. 

Os três programas já existentes - Abrigo dos Abutres, Descobrir a Faia Brava e Birdwaching39  

–, bem como as acções incluídas no Press Trip podem constituem um bom ponto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Ver anexo 5 

•Além do que já é vendido, e se encontra em catálogo, devia-se avançar para a

produção de novos materiais de prestígio, dirigidos a um público exigente e que

possam ser divulgados num circuito nacional.

Merchandising

Para as Emp resas Nacionais  

Acções Transversais  
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•Um DVD com um documentário em duas versões (português e inglês), com uma

embalagem cuidada é essencial para prolongar a visita à Faia Brava. Pode ser

visto para relembrar as experiências vividas ou para mostrar a amigos e

familiares por onde se andou. Além desta utilização caseira, em formato de

DVD, o documentário teria uma outra existência: a exibição num canal televisivo

e a participação em festivais de cinema documental. Desta forma, aumenta-se

exponencialmente o público abrangido e a notoriedade deste instrumento de

comunicação.

DVD com Documentário

•Trata-se de um livro de prestígio, com uma forte componente fotográfica e texto

explicativo e interessante. Deve ser realizada uma parceria com uma editora que

garanta a sua distribuição a nível nacional, com particular enfoque nas principais

cadeias de livrarias, como a FNAC, a Leya e a Bertrand.

Álbum

•Colecção exclusiva de fotografias de autor assinadas. A ideia é que estas

imagens sejam extraídas de uma exposição mais vasta, de carácter itinerante,

que circule em feiras e eventos locais. Por uma questão de coerência dos

diversos produtos, e para aproveitar poupanças decorrentes de uma economia

de escala, o documentário, o livro e as fotografias deveriam ter uma linha gráfica

comum e pertencerem aos mesmos autores. Todos estes materiais podem ser

patrocinados e oferecidos, como contrapartidas, aos respectivos mecenas.

Fotografias Assinadas

•Trata-se de uma iniciativa anual que procurará, através da sua programação,

atrair para a região um público erudito e interessado. Com este evento,

pretende-se ainda incentivar a produção de curtas documentais associando-lhes

sempre a marca Faia Brava.

Festival de Cinema Documental e Curtas Verdes ao Ar  

Livre
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Marca Faia Brava : Criar dois eventos com a marca Faia Brava, dirigidos a públicos distintos. 

Serão eventos sazonais dirigidos a um número restrito de participantes, com poder de compra, 

fisicamente activos e interessados na conservação da natureza e na preservação do património. 

A ideia é associar a marca Faia Brava à aventura, criando momentos de forte emoção. Em 

ambos os casos, de formas diferentes, o mote será uma viagem no tempo, até ao período das 

gravuras rupestres do Côa. Um dos eventos, o mais extreme, será o Faia Brava Aventura . A 

outra iniciativa será o Desafio Faia Brava .  

 

 

•Para criar uma maior identificação entre o público infanto-juvenil e a Faia Brava,

deve ser criada uma mascote, baseada nos valores biológicos da Reserva

Natural. Esta mascote, além da sua utilização nos sites e redes sociais, deverá

também ser transformada em peluche e pode ser o mote de vários produtos de

merchadising.

Criação de uma mascote

•Consistirá num duro workshop de Sobrevivência e Orientação, com pernoita na

Faia Brava, e deverá ter a duração de cinco dias. Durante esse período, e tendo

como exemplo a vida dos homens pré-históricos que habitaram aqueles montes,

os participantes aprenderão a fazer fogo e cozinhar, a camuflarem-se, a

procurarem água, a orientarem-se no terreno, a construírem abrigos e a

ministrarem primeiros socorros básicos usando o que a Natureza lhes oferece.

Faia Brava Aventura

•Terá uma configuração mais clássica e privilegiará a ligação à região. Os

participantes ficarão alojados em turismo rural, o jantar de recepção deverá ser

gourmet com produtos regionais e confeccionado por um chefe convidado,

deverá incluir refeições com pratos tradicionais, servidos em aldeias e por

empresas locais, bem como visitas aos núcleos das gravuras de Foz Côa. Num

dos períodos será ministrado um curso básico de sobrevivência e orientação e o

Desafio Faia Brava terminará com uma prova onde os participantes poderão

aplicar os conhecimentos adquiridos.

Desafio Faia Brava 
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Calendário de acções ao longo do ano 

ACÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Criação de um Press Kit (dossier de 
imprensa) 

            

Comunicados de I mprensa              
Negociação de R eportagens              
Press Trip              
Publicação de Artigos de O pinião              

Crowndfunding              
Candidatura aos Green Projects 
Awords 

            

Visitas de Escolas              
Visitas T emáticas  
Dia do Estudante e Dia Mundial da Árvore 
e da Floresta  

            

Dia Internacional do Bombeiro             
Dia Internacional da Biodiversidade             

Dia Mundial da Criança             
Dia Mundial do Ambiente             
Dia Internacional contra a Seca e o 
Despovoamento 

            

Dia Mundial da Conservação da Natureza             

Dia da Floresta Autóctone             
Exposição Itinerante  
ExpoLima             
Bolsa de Turismo de Lisboa             
Amendoeira em Flôr             
Festas Municipais de Castelo Rodrigo             

ExpoCôa             
Lançamento Mascote da Faia Brava              

Produção de Merchandising              
Lançamento do DVD Documentário              

Lançamento do Álbum              

Festival de Cinema Documental e 
Curtas Verdes ao Ar Livre 

            

Lançamento Colecção de Fotos 
Assinadas 

            

Lançamento Cinemagraphs              
Actualização dos conteúdos do site/ 
Facebook/ Blog 

            

Divulgação da Newsletter              
Faia Brava Aventura              
Desafio Faia Brava              

 

 

 

 

 



38 

 

CONCLUSÃO  

A Faia Brava é um inovador projecto de conservação da natureza. Contribui para manter a 

biodiversidade da região, gerindo terrenos que possuem um vasto património natural. Para 

concretizarem este desígnio, os responsáveis da ATN acabam por influenciar o tecido económico da 

região, gerando emprego directo e indirecto e fomentando novas oportunidades de negócio.  

A presença de turistas citadinos, que se deslocam de diversos pontos do País, pode ser uma 

das alavancas desta dinamização empresarial. Até porque, segundo os dados do Turismo de 

Portugal, este segmento de mercado apresenta enormes potencialidades de crescimento. O objectivo 

não é apenas garantir o crescimento e a sustentabilidade da Faia Brava, mas contribuir para o 

desenvolvimento da região, preservando usos e costumes, sabores e saberes, património natural e 

cultural. Para dar esse salto qualitativo que o projecto impõe é necessário apostar forte na visibilidade 

da Faia Brava, na comunicação com os diversos públicos e skateholders. E essa tem sido uma falha 

da ATN. Uma falha assumida internamente na análise SWOT que realizaram, onde se reconhece 

como um ponto fraco a “inexistência de um plano de comunicação”.40 

Esta falha da organização está relacionada com a necessidade de responder às questões 

prioritárias, que sempre surgem. Pela sua formação científica, pela falta de conhecimentos técnicos 

para o tema da comunicação e pela urgência em avançar para a conservação das espécies e dos 

habitats protegidos, os dirigentes da ATN foram deixando a comunicação para um segundo plano. 

Por isso, a possibilidade de analisar o projecto da Faia Brava para se desenhar um Plano de 

Comunicação é uma oportunidade interessante e um desafio. Tendo em consideração a missão, os 

valores e a visão da ATN, os meios disponíveis e os fins que se pretendem alcançar, foi possível criar 

o Plano que se apresentou. A questão inicial vai de encontro às necessidades da Faia Brava: obter 

notoriedade nacional. Com esse activo adquirido, a Faia Brava pode avançar para a concretização de 

outros objectivos – angariar visitantes em número considerável e potenciais mecenas e 

patrocinadores institucionais. Finalmente, definiu-se um outro público essencial para o sucesso da 

Faia Brava e com o qual a Reserva Natural está intimamente relacionada: a comunidade vizinha.    

Segmentar os diferentes públicos e apurar as mensagens que se pretendem transmitir foram 

passos essenciais para organizar o futuro trabalho comunicacional a desenvolver. Esta segmentação 

é condição decisiva para o êxito deste Plano, uma vez que irá tratar cada um dos públicos 

identificados de forma particular e personalizada. Alicerçados desta forma, e tendo em consideração 

os recursos humanos e as disponibilidades orçamentais, pode-se avançar para a definição das 

acções e dos eventos. Por outro lado, a calendarização das acções irá obrigar a um planeamento 

que, até ao momento, não existe. Desta forma, passa a existir uma visão global da comunicação da 

Faia Brava, com um desígnio estratégico definido e objectivos mensuráveis a atingir. Um pequeno 

passo para a ATN, que poderá ter consequências gigantescas para o seu futuro.  

                                                           
40

 Ver anexo 4 
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ANEXOS 

 

1. Entrevistas 

1.1 ENTREVISTA COM ANTÓNIO MONTEIRO, PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA ATN 

- Como surgiu a ideia de criar esta associação? 

Em 1999, o então Instituto de Conservação da Natureza (ICN) tinha acabado de criar 

o Parque Natural do Douro Internacional e diversas ZPE’s no Nordeste. Tendo em conta a 

limitação de recursos do Estado e as enormes potencialidades deste território para projectos 

de conservação e valorização da natureza e biodiversidade, com destaque para as aves 

rupícolas, e na ausência de ONG’s nacionais que actuassem neste espaço, decidimos com 

amigos conservacionistas de aves portugueses e estrageiros, alguns com muita experiência 

anterior em projectos com aves, criar uma ONG que servisse de plataforma para dinamização 

de projectos de conservação de aves silvestres, E que funcionasse também como criadora de 

emprego e dinamizadora socio-económica nesta zona. Desde o princípio que esta ONG 

visava desenvolver projectos de conservação de aves sustentáveis no tempo. Daí a decisão 

estratégica inicial, e que ainda se mantém, de aquisição de terrenos, como pilar de todas as 

acções de conservação da natureza. 

 

- Antes da formalização, já estava bem definida a i deia do que se ia criar ou a 

associação foi tomando forma ao sabor dos acontecim entos e das necessidades 

práticas? 

Ver resposta anterior. Foi o resultado de uma conjuntura especial, propicia em termos 

de existência de parceiro institucional (ICN e Parque Arqueológico do Côa), enquadramento 

legal de protecção de espaços naturais, ausência de interlocutores da sociedade civil em 

questões ambientais, enorme potencial de projectos de conservação, urgente necessidade e 

carência de meios e de medidas de conservação de algumas espécies. Foi um misto disso 

tudo. Continuo a ver isso como uma janela de oportunidade extraordinária que havia e que 

agarrámos. 

- Quando foi formalmente criada a ATN e com que mei os técnicos e logísticos? 

A 6 de Junho de 2000, 4 dias depois do meu casamento com a Ana Berliner. 

- Adquirir terrenos e geri-los, numa perspectiva su stentável, é algo de inovador no 

panorama das onga’s nacionais. Como foi a reacção d as restantes organizações de 

ambiente a esta mudança de filosofia e de postura n o terreno?  
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  Já havia experiências anteriores em Portugal e Espanha. Em Portugal, no Tejo 

Internacional, eu conhecia bem e serviu de referência. Em Espanha, outras ONG’s tinham 

iniciado, mas era uma estratégia rara. Na Europa Central, a experiência nessa via era enorme 

e foi fundamentalmente o exemplo de ONG’s como a RSPB, com dezenas de reservas para 

aves no Reino Unido, a Natur Monument (na NL) com 100 mil hectares seus na Holanda, 

maior proprietário da Holanda com mais terras que o próprio Estado, e muitas outras ong’s, 

que nos inspiraram 

 

- Uma das características distintivas da ATN são as  relações internacionais que 

mantém com associações congéneres e que se reflecte , também, na composição dos 

órgãos sociais. A que a presença de tantos dirigent es estrangeiros?  

Não são assim tantos, mas inicialmente eramos poucos, por isso 3 ou 4 estrangeiros 

tinham mais expressão, isto em 2000. Sempre consideramos uma valia ter especialistas em 

conservação de aves, estrangeiros ou portugueses. Sem dúvida que não houve limitações de 

nacionalidade na génese da ATN. Os bons especialistas ajudaram-nos, também, a obter 

fundos juntos de organizações estrangeiras, e esse facto foi fundamental, pois não se pode 

fazer projectos de conservação sem dinheiro, pelo menos inicialmente. 

 

- Qual é, na tua opinião, o projecto âncora da ATN?  

Reserva da Faia Brava. 

 

- E o que pretendem alcançar com a Reserva da Faia Brava? 

Para mim, 2500 hectares de natureza selvagem. Uma reserva natural privada, gerida 

para que o bosque mediterrânico possa desenvolver-se /potenciar-se naturalmente sem 

directa intervenção do Homem. A longo prazo, basicamente, a minha visão ou sonho pessoal 

é que se estabeleça um refúgio de vida silvestre sustentável economicamente, que seja uma 

referência nacional e sirva de inspiração para a criação de outros espaços do género no 

nosso país. Este espaço está aberto à fruição da sociedade em termos de visita, onde toda a 

gente é convidada a conhecer, contemplar, ter uma experiencia emocional na natureza. 

 

- Como reagem as populações locais, especialmente a s que são vizinhas dos terrenos 

adquiridos, à ATN? 
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Sentem como uma enorme oportunidade a compra de terrenos sem valor e por 

valores acima da média local. Alguns sectores encaram, também, como uma potencialidade 

socio-económica (sector de hotelaria e restauração e afins). Alguns proprietários de terrenos 

são contrários, devido à impossibilidade de abrirem pedreiras e estradas, os caçadores estão 

apreensivos e não são contra nem a favor, neste momento. Já os proprietários agrícolas e 

pecuários pensam que se trata de uma oportunidade de lançar os seus produtos com um selo 

ecológico, que lhes possa trazer mais-valias. Enfim, diria que 90% da comunidade local, com 

mais de 75 anos, não quer verdadeiramente saber da ATN, pois têm outras coisas que 

pensar e não estão nem preocupados, nem querem nada de nós, a não ser se houver uma 

possibilidade de venda de terrenos. Aí interessam-se até ao momento da venda e depois 

voltam à sua vida de reformados à espera da visita anual dos filhos que estão longe. 

 

- A ideia de estabelecer reservas naturais privadas  em algumas áreas de intervenção 

chocou com os usos e costumes das comunidades locai s?  

Só no caso das pessoas que querem fazer pedreiras. 

 

- Como pensas que se pode viabilizar, numa perspect iva sustentável, o projecto da 

ATN?  

Através de um crescimento ambicioso, mas realista. Há, no Nordeste, uma enorme 

janela de oportunidade actual de compra ou de gestão de terrenos "abandonados". O valor 

natural, ou seja em vida silvestre, tem presentemente pouco valor económico para a 

comunidade local e para a própria sociedade. Mas, no futuro e com a valorização deste 

território em termos de visibilidade e em termos turísticos, os produtos naturais começarão a 

tornar-se âncoras de desenvolvimento neste espaço rural cada vez mais vazio de gentes e de 

ideias e de iniciativas. A observação da fauna, a caça, a comercialização de os produtos 

ecológicos serão produtos rentáveis assim que a Faia Brava e outros reservas tenham 

dimensão e tenham paisagem e fauna suficientes para os gerar.... para isso acontecer tem 

que haver uma máquina funcional, ágil, criativa, profissional e eficaz a fazer fundraising junto 

dos sectores da sociedade europeia que podem e devem ajudar pelas sua responsabilidades 

ambientais, seja Estado ou empresas.  

O mecenato e projectos e o dinheiro dos sócios serão sempre a ancora da ATN para 

funcionar e crescer, `medida que cresce surgirão os negocios que descrivi atrás e esses 

negócios participarão numa percentagem do financiamento da ATN. Essa lógica de 

alimentação positiva é difícil e vai levar tempo. Por outro lado, nunca será suficiente para as 

grandes despesas da ATN, mas tem que ser feita por uma questão de credibilidade e por 

uma questão de seriedade. Mas, efectivamente, a parte principal do financiamento da ATN é 
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através de dinheiro dos que têm responsabilidades ambientais na europa, empresas, estados, 

pessoas individuais, esses devem pagar a existência de espaços onde a principal 

preocupação é a restauração de habitats e de vida silvestre - valores que foram arrasados 

noutros locais ou que se encontram comprometidos pelas actividades humanas. 

 

- O turismo é central para a consolidação da Faia B rava e outras áreas 

intervencionadas? 

Na minha opinião, são três os sectores base: ecoturismo (não necessariamente 

gerido, mas gerado, pela ATN), caça turística, produtos ecológicos (mel, azeite, ervas 

aromáticas, cogumelos, microproduções agrícolas). 

 

- Qual a importância de projectos como a introdução  de garranos ou vacas maronesas 

nos vossos terrenos? 

Servem para reduzir risco de incêndio, manter clareiras, promover biodiversidade, 

contribuir para alimentar necrófagas. 

 

- A participação em projectos europeus, como o Taur us ou o Rewilding Europe, é 

decisiva para o futuro da Faia? 

A networking nacional e internacional está nos nossos genes. Apesar de pequenos e 

familiares nos primeiros anos de vida, sempre estivemos abertos a parcerias, e agora essa 

abertura ainda será maior. Mas, é como te digo, fazemos espontaneamente networking na 

área da conservação da natureza e queremos mais e melhores parcerias institucionais com 

ONG’s, empresas, pessoas… 

 

- Como vês a região daqui a 20 anos?  

Muito semelhante ao que temos na actualidade: menos gente e mais idosa, mais ou 

menos como nos pueblos espanhóis do outro lado da fronteira. Mas muito semelhante à 

actual, com criação de gado extensivo, agricultura, caça grossa e espaços naturais mais 

protegidos, melhores em vida silvestre, e mais visitados. Não vejo um despovoamento 

massivo nem a entrada massiva de turistas, vejo um espaço rural semelhante ao actual. Acho 

que 20 anos não é suficiente para grandes mudanças, estou cá faz 20 anos e tirando os 

telemóveis, a internet, e carros mais confortáveis, mais infra-estruturas rodoviárias, melhores 

serviços públicos, mais floresta e menos fogos, não houve grande diferença na paisagem 

nem no modo de vida desta região. Em 20 anos estarei mais velho e, quiçá, as minhas filhas 
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tenham que sair para trabalhar fora. Isso será uma mudança grande para mim, mas na 

maioria penso que a vida económica será semelhante. Os negócios agrícolas e turísticos 

estarão na mão dos herdeiros dos que agora já são velhos e têm esses negócios e, na sua 

generalidade, o vinho, o azeite, o queijo manter-se-ão como negócios âncora. 

 

- E como gostarias que a ATN estivesse nessa altura ? 

Muito simples: uma ONG com 30 funcionários, 15 no escritório e 15 no campo 

(sapadores florestais, guias de vida silvestre), a gerir 10 áreas com a Faia Brava entre 

Vimioso e o Sabugal), uma sede maior cedida por um mecenas, um espaço condigno que nos 

elevasse a condição de grande proprietários rurais e importantes gestores de vida silvestre no 

contexto ibérico. A ATN seguiria como uma ONG pequena e eficaz, sem folclore e efectiva, 

com parcerias com empresas que explorariam e geriam os negócios paralelos. A ATN 

preocupava-se com a gestão das reservas, isto é tratava da vigilância, da sua valorização em 

termos de vida silvestre, e isso faz-se com muita burocracia, relacionamento externo e 

comunicação (daí os 15 elementos no escritório) e muito trabalho no campo (com 3 equipas 

de 5 elementos no terreno). 

- Quais são os objectivos que pretendem atingir do ponto de vista da comunicação? O 

que procuram com a comunicação da ATN?  

Comunicar, cada vez mais e melhor, que estamos efectivamente a criar (para a 

Sociedade) Espaços para a Natureza. E comunicar bem é dar uma imagem ligeiramente 

melhor do que o que temos na realidade. Se fosse mau seria publicidade enganosa, a ideia é 

empolar um pouco aquilo que já temos e teremos de bom, e dar um brilho especial aos 

nossos refúgios de vida silvestre e a tudo o que gira em redor dos mesmos. Para mim 

comunicar será sempre uma prioridade da ATN, talvez que assuma a importância de outro 

pilar da nossa vida que é a compra, posse e gestão de territórios, talvez esses dois vectores 

sejam as nossas prioridades principais a médio prazo. 

 

- Têm já estabelecido quais são os públicos-alvo qu e pretendem alcançar e as 

mensagens que querem transmitir?  

Claro que sim: Sociedade aberta e interessada na conservação da vida silvestre e 

nas paisagens bravias, penso ser esse o publico-alvo, mas também empresas com 

responsabilidades ambientais, Estado, comunidade local, público escolar e local. 
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1.2 ENTREVISTA A HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, DIREC TOR GERAL DA ATN 

- Como começou a tua ligação com a ATN? 

Primeira fase, pro bono. Plano de gestão, proposta de trabalho para dar 

sustentabilidade, pressuposto de posicionamento do projecto. Segunda fase, contratação 

- Neste momento, quais são as tuas tarefas prioritá rias na associação? 

Assegurar a sustentabilidade da associação 

- Qual é a tua visão para a Reserva da Faia Brava? 

Criar espaços para a natureza. Manter uma reputação sólida, manter o foco na 

gestão concreta de terrenos maioritariamente próprios, criar valor de mercado a partir da 

biodiversidade 

- Que meios são necessários para alcançar esse desí gnio? 

Recursos financeiros divididos entre constantes e aleatórios, sendo que os primeiros 

suportam a gestão quotidiana da associação, o mesmo é dizer uma equipa mínima constante 

e motivada, os segundos suportam o crescimento da associação, medido em área da 

propriedade própria gerida, número de sócios, aquisição de capacidade de intervenção 

(recursos materiais, pessoas, notoriedade, doações, etc.) 

- Um projecto de conservação como o da Faia Brava é  conciliável com a visita de 

pessoas, sejam locais ou forasteiros? 

A visitação é um instrumento de suporte indispensável ao projecto, quer pelos meios 

directos de gera para a conservação, quer porque é o mais eficaz instrumento de 

comunicação de que o projecto dispõe 

- Qual a importância do turismo para a Faia Brava? 

Ver resposta acima 

- A Faia Brava pode tornar-se numa marca? 

A Faia Brava é uma marca e uma marca com fortíssimo potencial de crescimento 

- Qual a importância de projectos como a introdução  de garranos ou vacas maronesas 

nos vossos terrenos? 
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A introdução de garranos foi feita com um objectivo que evolui posteriormente para o que é 

hoje o objectivo da introdução de maronesas: refazer os processos naturais, ou pelo menos 

mimetizá-los para obter um modelo de gestão mais próximo da ausência de intervenção. 

- A participação em projectos europeus, como o Taur us ou o Rewilding Europe, é 

decisiva para o futuro da Faia? 

Não, no sentido em que a Faia Brava existiu antes destes projectos, existe 

autonomamente, e existirá se eles acabarem. Sim, no sentido em que correspondem a 

opções estratégicas de gestão e ajudam na definição dessas estratégias. 

- O que é a produção biológica de azeite Faia Brava ? 

Começou por ser um instrumento de gestão e manutenção do mosaico agrícola, hoje 

é essencialmente um projecto de comunicação e geração de receitas 

- Existem outros produtos que estejam a ser comerci alizados ou que possam vir a ser 

produzidos? 

Sim, para a primeira parte da pergunta, embora muitos desses produtos não sejam 

directamente produzidos na Faia Brava, sim para a segunda parte da pergunta. 

- Onde queres que a ATN e a Faia estejam daqui a 20  anos? 

Seremos com certeza uma organização global, que gere projectos internacionais de 

conservação e gestão sustentável de biodiversidade maioritariamente localizados em 

Portugal 

- Quais são os objectivos que pretendem atingir do ponto de vista da comunicação? O 

que procuram com a comunicação da ATN? 

Aumentar a notoriedade como instrumento para ter mais sócios, mais doadores e, no 

fim, mais recursos para gerir, de forma independente e sustentada, territórios dedicados à 

conservação. 

- Têm já estabelecido quais são os públicos-alvo qu e pretendem alcançar e as 

mensagens que querem transmitir? 

De forma imperfeita e difusa 

- Quais são os instrumentos de comunicação que a AT N possui neste momento? 
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A reserva em si, facebook, blog, site e uma extensa lista de mails, para além da sua 

inserção nas redes internacionais dedicadas à conservação 

- Está prevista a criação de outros instrumentos a curto prazo? 

Estar previsto não está. 

- O Merchandising e a consolidação de pontos de ven da é uma prioridade? 

Não, é uma necessidade, mas não é uma prioridade 

- Sentem necessidade de produzir ou apoiar a produç ão de diferentes suportes de 

comunicação, seja em vídeo ou papel? 

Não de uma forma muito marcada. Por enquanto temos consciência de que a eficácia 

da nossa comunicação depende do contacto directo com o trabalho que fazemos, essa é a 

prioridade. 

- Qual o orçamento anual disponível para a Comunica ção? 

Não há 

1.3 ENTREVISTA A BÁRBARA PAIS, TÉCNICA DE COMUNICAÇ ÃO DA ATN 

- Antes de seres contratada, já conhecias a ATN e a  Faia Brava? 

Tomei conhecimento da ATN e da Reserva através de um amigo que a visitara. 

Portanto o único contacto que tive anteriormente foi online, nunca tinha visitado. 

- Do ponto de vista comunicacional, como foi o prim eiro embate com o projecto? 

Foi interessante, é uma organização que já existe há 12 anos e que, ao longo deste 

tempo, arranjou os seus próprios meios para se divulgar. Numa perspectiva mais estética, 

pediram o apoio de diversos designers, o que permitiu a criação de suportes atractivos. No 

ponto de vista da divulgação, o canal preferencial é, sem dúvida, o contacto directo. 

Funcionam muito bem em divulgação face-to-face, mas em termos mediáticos nunca houve 

muito tempo para dedicar. Quanto aos eventos que organizam, conseguem mover 

essencialmente um círculo de pessoas mais ou menos regular, o que significa que há 

“fidelização”, mas pouca visibilidade - que se traduz em poucas entradas de novos sócios. 
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- Quais são as tuas prioridades em termos de comuni cação da ATN e da Faia Brava?  

 Criação do vídeo para um projecto de crowdfunding. Reformulação de produtos de 

visitação; criação de produtos Faia Brava; gestão online – facebook, blog, newsletter; 

organização dos eventos a decorrer – criação da imagem, divulgação, logística. 

- Do que conheces, quais são os pontos ou as caract erísticas que podem ter mais 

sucesso mediático? 

 A visita à Faia Brava, com a sua fauna e flora únicas. O potencial pedagógico que a 

Reserva tem. 

- Que objectivos de comunicação tens de alcançar at é ao final deste ano? E a médio 

prazo? 

Gerar notoriedade e reconhecimento. Redefinir públicos-alvo e aumentar o leque de 

potenciais sócios. Aumentar o nº de visitas. Aumentar a venda de produtos. Estabelecer 

parcerias com empresas nacionais. Melhorar a relação com a comunidade. Garantir cobertura 

mediática.  

- Quais são os públicos-alvo que pretendes informar  ou sensibilizar? 

Ainda não estão definidos 

- Que instrumentos de comunicações tens, neste mome nto, ao teu dispor? 

Online- site, facebook, blog, newsletter; off – produtos Faia Brava, flyers, 3 roll up’s, 

cartazes de produtos, vouchers para visitação 

- Prevês a necessidade de criar novos instrumentos de comunicação? Se sim, quais? 

Neste momento é garantir que o site fica pronto. Com a redefinição de públicos-alvo, 

será necessário a criação de novos suportes, mas ainda não está nada definido. 

- Está prevista a realização de eventos temáticos o u segmentados para diferentes 

públicos? 

Não especificamente. Estão agendados diversos eventos, cujo tema é variável, 

consoante a altura do ano. Por exemplo, na altura dos cogumelos haverá um evento 

específico para recolha e identificação; para birdwatchers temos vários ao longo do ano; para 

fotógrafos temos um a decorrer em Abril; entre outros. Mas são eventos que têm vindo a ser 

realizados há algum tempo e certamente haverá espaço para a realização de novos eventos. 
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- Qual a importância das Relações Públicas na vossa  acção de Comunicação? 

Acredito que uma parte bastante importante, pelo menos nesta fase inicial de integração na 

equipa, é o de consolidar as formas de comunicação existentes, e uniformizar os processos. 

Com esta etapa mais equilibrada, trata-se de perceber muito bem quem é o nosso público 

atual, quais as suas expectativas, o que podemos nós trazer-lhe de diferente e sedutor, de 

forma a termos as bases para redefinir a nossa orientação e alargar o nosso “círculo” de 

interessados na Faia Brava. Garantir a geração de boa vontade com todos os stakeholders da 

associação – desde os voluntários às empresas do país, aos media ou aos governantes 

locais. Isto traduz-se pela criação de projectos conjuntos, pela disponibilidade em receber a 

apoiar, pela partilha de informação clara e transparente. Acima de tudo, trazer notoriedade à 

marca Faia Brava. 

1.4 ENTREVISTA A JOÃO QUADRADO, GESTOR DO PROJECTO REWILDING EUROPE 

NA ATN 

- O que é o projecto Rewilding Europe?  

O Rewilding Europe é uma iniciativa europeia que pretende renaturalizar um milhão 

de hectares em toda a Europa, aproveitando o crescente abandono agrícola para ajudar na 

transição e "devolver" áreas á natureza, criando novas áreas para a vida selvagem e com ela 

novas oportunidades de negócio. Mostrar aos europeus os valores de biodiversidade 

existentes e para muitos desconhecidos, potenciar as possibilidades de desfrutar da natureza. 

- O que pode representar este projecto para a Faia Brava? 

Na Faia Brava, o Rewilding Europe será fundido com o programa de gestão já 

existente para a reserva. Irá possibilitar expandir a área de actuação replicando o modelo 

existente na Faia Brava, potenciar a utilização de herbívoros para recuperar os ecossistemas, 

recuperar os processos naturais de evolução do ecossitema. 

- Qual a vossa participação no projecto Taurus? 

A Faia Brava será uma das áreas piloto de aplicação do projecto TaurOs, que 

consiste na adaptação de raças de bovinos primitivos já existentes, de modo a que sejam 

mais adaptadas ecologicamente à paisagem do vale do Côa. Na Faia Brava o processo será 

iniciado com bovinos de raça Maronesa. 

- De que forma é que o sucesso destes projectos int ernacionais pode contribuir para a 

conservação e expansão da Faia Brava? 
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A Faia Brava sempre teve uma forte ligação a diversos projectos Europeus que 

contribuíram em vários níveis para conseguir chegar aquilo que é hoje. Nestes dois casos 

concretos, um dos principais benefícios são o acesso a redes de contactos com especialistas 

europeus nas mais diversas áreas. A comunicação feita, além-fronteiras, por estas duas 

iniciativas tem também contribuído em larga escala para o aumento de notoriedade da Faia 

Brava e o número de interessados e visitantes nas nossas actividades. 

1.5 NADINE OLIVEIRA, TÉCNICA DE VISITAÇÃO DA ATN 

- Que actividades podem, actualmente, ser realizadas na Faia Brava e nas restantes 

áreas da ATN?  

Neste momento podem ser realizadas as seguintes actividades: Faia Brava 

Birdwatching, Faia Brava Descoberta, Faia Brava Abrigo dos Abutres, Faia Brava Grande 

Rota, Faia Brava Escolas e também existe a possibilidade de acampar na reserva. 

Para além destas actividades base de visitação, são realizadas durante o ano várias 

acções de voluntariado sejam elas relacionadas com a plantação de árvores, (re)construção 

de estruturas de apoio, limpeza de trilhos, entre outras. 

- E que outras actividades estão previstas a prazo? 

A prazo, prevemos conseguir a nível de oferta de visitação, um Faia Brava BTT e 

Faia Brava Orientação.Em relação a actividades, o leque é variado, vai desde um Meeting de 

um pequeno grupo de estudantes eslovenos em Maio, a uma prova de orientação da EB1 de 

Figueira de Castelo Rodrigo e um Meeting de alunas da Zumba. São actividades cujo 

objectivo será maioritariamente de divulgação da Reserva Faia Brava. 

- Quais são os ex-libris das áreas da ATN? 

A manada de garranos semi-selvagens, as vacas maronesas, a variedade de fauna, 

de flora, os pombais e as vistas sobre o rio Côa que se têm desses pontos, muito procurados 

por amantes da fotografia e birdwatching. 

- Entre as pessoas que vos visitam, quais são os pont os de maior sucesso e procura? 

As Hortas da Sabóia que são a base da reserva e o abrigo dos abutres. 

- Têm programas de visita segmentados, para escolas , turistas nacionais, 

observadores de pássaros…? 

Não temos programas propriamente ditos, mas sim actividades em que associamos 

alojamento. 
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2. Logotipo da ATN 

        

 

 

3. Mapa Consolidado da ATN 
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4. Análise SWOT da ATN 

 Matriz SWOT 
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Escassez de residentes no 

território 

      
  +   + 

Sociedade pouco participativa  - - -  - - 
+ + + 

+ + + 

Alterações climáticas      -       

Conflitos com alguns sectores 

de actividade local e regional 

-  - - - - + + + +  + 

Recuperação dos projectos das 

barragens do alto e baixo Côa 

- -    -  + +  + + 

Incêndios - - -    +  + + +  

O
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Património natural da região - - -   - + + + + +  

Abandono agrícola  - -   -  +/- + + + + 

Condição fronteiriça do 

território  

-      + + + + + + 

Presença do Parque e Museu 

do Côa e do Parque N. do 

Douro Internacional (ICNB). 

-   - - - + + + + + + 

Interesses comuns de 

entidades parceiras 

internacionais  

-    - - + + + + + + 

“Moda do verde” -  -    + +  + + + 
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5. Vouchers de Visita à Faia Brava 
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6. Tabela de Preços de Produtos Faia Brava 
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7. Folheto Faia Brava 
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8. Cartaz para Feiras com Produtos Faia Brava 
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9. Cartaz da LPN “Salvem o Lince e a Serra da Malca ta” 
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