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1. ENQUADRAMENTO 

O Douro Verde compreende um espaço central do rio Douro, que se estende desde o limite de 

Resende (com porta de entrada no cais do Bernardo) até ao contacto com o rio Tâmega em 

Entre-os-Rios. É um espaço que integra cinco municípios1 (Baião, Cinfães, Marco de Canaveses, 

Penafiel e Resende) e uma Comunidade Intermunicipal, a do Tâmega e Sousa. 

Apresenta características muito próprias nas suas margens, designadamente na relação que se 

estabelece entre a população e rio e no conjunto diversificado de recursos e valores, naturais, 

culturais e humanos. Território de saberes, sabores e valores (assim o define a Associação de 

Desenvolvimento Local que aqui intervém, a DOLMEN) o Douro Verde é um espaço de transição 

– entre o Douro Urbano e o Alto Douro Vinhateiro, entre o Norte e o Centro e ainda entre a alta e 

a baixa densidade – que convida à visitação (pela gastronomia, paisagem, história, património, 

tradições e gentes a descobrir. 

Este espaço, como a generalidade dos que no país ficam além das áreas metropolitanas, tem 

vindo a perder população ao longo das últimas décadas. Uma análise da relação do Douro Verde 

com o território envolvente evidencia duas características centrais: um território em perda e um 

território periférico.  

A primeira constatação resulta da análise de um conjunto de indicadores que traduzem, regra 

geral, uma tendência clara de diminuição dos residentes. Vejam-se os dados de distribuição e 

variação da população, onde é evidente a tendência para a diminuição do efetivo populacional, 

associada à saída dos residentes para núcleos urbanos (e sua área de influência) ou a processos 

de emigração muito diversificados, regra geral associados à necessidade de procura de emprego 

ou de condições económicas mais favoráveis, mas também para o reforço da concentração de 

população nos principais centros urbanos (sede do município), em espaços afastados do rio. Se a 

dimensão populacional não constitui em si um problema – veja-se que há países com pouca 

população e que apresentam excelentes indicadores de desenvolvimento e de qualidade de vida; 

tal como abundam situações inversas, por exemplo no continente africano – a dinâmica 

acentuada de perda, deixa marcas fortes, designadamente na autoestima, identidade e 

capacidade de afirmação do território. E, esta dinâmica de perda não se limita a questões 

demográficas. Pelo contrário, manifesta-se em dimensões diversas, com destaque para a 

económica, marcada pela importante redução de empresas instaladas e oportunidades de 

emprego. 

                                                           
1 A estes cinco junta-se Castelo de Paiva, município integrado noutra Associação de Desenvolvimento 
Local – a ADRIMAG – e que por isso é tratado de forma mais superficial neste estudo, apesar de ser 
considerada a importância do lugar do Castelo na definição de uma estratégia de centralidades regionais 
no espaço Douro Verde. 



A segunda ideia marcante é a de estamos perante um território periférico. O mapa das redes 

rodoviária e ferroviária é bem expressivo desta situação, verificando-se que a rede viária 

principal, designadamente a rede de autoestradas, está estruturada a partir dos locais de maior 

concentração populacional – Porto e envolvente –, definindo a partir daqui um conjunto de 

ligações para Norte, Sul e Este que parecem negligenciar o Douro Verde, apesar de uma boa 

ligação à A4 (para quem está no centro do Marco ou de Baião) e à A24 (a partir do território 

mais oriental). 

O panorama ferroviário é semelhante, ainda que neste caso a linha do Douro caminhe junto ao 

rio, na sua margem direita. Esta ideia de um território periférico todavia não é necessariamente 

negativa, até porque do ponto de vista turístico o traçado sinuoso das estradas associado à 

beleza da paisagem e aos vários pontos de interesse pode ser uma mais-valia, fazendo com que 

seja “mais difícil sair do que chegar”. Contudo, do ponto de vista económico constitui 

necessariamente um entrave à instalação de empresas e à criação do emprego, capaz de 

acentuar um ciclo de problemas que afetam este território. 

 

 
[1] População residente por município. Fonte: INE 

 



 
[2] População residente por freguesia. Fonte: INE 

 

 

[3] Rede rodoviária e ferroviária. Fonte: ESRI 

 



2. DA CARACTERIZAÇÃO AO DIAGNÓSTICO 

2.1. O PERFIL DO DOURO VERDE: ASPETOS CENTRAIS 

O perfil de caracterização do Douro Verde que se apresenta resulta de um amplo de trabalho de 

recolha e tratamento de informação diversificada – quantitativa e qualitativa – que englobou o 

recurso às fontes de informação estatística e ainda a um processo de levantamento funcional e 

entrevistas a alguns agentes económicos instalados no território. A caracterização do território 

foi organizada em três grandes dimensões de análise, designadamente: população, atividades 

económicas e mobilidade. Para cada uma delas privilegia-se a apresentação de mapas e gráficos, 

acompanhados por uma síntese das principais características (considerando valores por 

subseção ou dados para o conjunto das freguesias que integram a área de intervenção). 

No geral, o Douro Verde é marcado por duas linhas fortes – um território periférico e em perda 

como vimos a propósito do seu enquadramento territorial –, às quais se juntam quatro ideias 

centrais: um território indiferenciado, com ritmos distintos, uma economia em transição e um 

grande potencial de desenvolvimento. 

A primeira ideia – do Douro Verde como território indiferenciado – está associada à inexistência 

de um padrão territorial claro que defina o território e o diferencie dos restantes. O que se 

verifica, designadamente à escala do lugar ou da subsecção, é a existência de características 

muito diversas, relativamente a densidade populacional, estrutura etária, qualificações ou 

desemprego, por exemplo, com uma dispersão territorial idêntica à que verificamos na meia 

encosta ou nas serras. 

Em linha com esta ideia, parece também evidente que o território apresenta dinâmicas e ritmos 

de transformação muito distintos. Com efeito, a análise de diferentes indicadores evidencia 

algumas assimetrias internas, com diferenças entre margens (por exemplo a perda populacional 

entre 1991 e 2011 foi de apenas 1,4% na margem direita, face aos 9,4% registados na margem 

esquerda, como também a densidade populacional e o envelhecimento dos edifícios apresentam 

piores registos na margem sul), assim como entre os concelhos de Marco de Canaveses e 

Penafiel relativamente aos restantes (por exemplo nas questões do rendimento mensal, do 

analfabetismo ou do tempo gasto em deslocações pendulares). 

A terceira marca forte está associada a um território de transição, com um tecido económico 

frágil e problemas na cultura empreendedora. É um espaço dominado do ponto de vista do 

emprego pelos setores secundário e terciário – este último muito associado ao emprego no setor 

público – onde uma considerável percentagem da população não tem atividade económica e 

onde as baixas qualificações adquirem números importantes. 



Por fim, a imagem de um território com grande potencial resulta de um conjunto de condições 

valores e recursos muito interessantes. Importa destacar, desde logo, o peso da população jovem 

(16,3%) e um leque de produtos de grande valor – muito associados ao turismo e à agricultura – 

designadamente no domínios dos vinho, dos frutos (cereja, laranja, …) e do património cultural. 

 

2.1.1. POPULAÇÃO 

Demografia 

− Dinâmica de perda populacional: -5,04% de residentes desde 1991 (no conjunto das 

freguesias abrangidas pela área de intervenção); 

− Densidade populacional muito diferenciada, com focos de concentração na sede das 

freguesias e grandes manchas com baixa densidade. 

− Problemas sociais, com expressão de casos de pobreza e forte desestruturação familiar; 

− Sinais de envelhecimento, coerentes com a percentagem de idosos no conjunto das 17 

freguesias: 16,5%; 

− Alguns focos de  maior concentração de idosos, com expressão junto ao rio Douro; 

− Importante percentagem de população jovem (entre os 20 e os 30%), evidenciando a 

presença de um número considerável de residentes com idade compreendida entre os 

15 e os 19 anos. 

[4] Variação da população (1991-2011). Fonte: INE 
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[5] Indicadores demográficos (2011). Fonte: INE 

 

[6] Densidade populacional (2011). Fonte: INE 
 

[7] População idosa (2011). Fonte: INE 
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[7] População jovem (2011). Fonte: INE 

 

 

Qualificações 

− Grande percentagem da população sem qualquer grau de escolaridade (23,7% no 

conjunto das freguesias); 

− Fraca expressão da população residente com ensino superior (3,79% no conjunto das  

freguesias), ainda que na área de intervenção seja quase sempre inferior a 2,5%; 

− A população com ensino secundário superior representa 22,13% da população 

empregada e 16,24% da população desempregada. 

 

 
[8] Grau de escolaridade da população residente (2011). Fonte: INE 
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[9] Indicadores sobre habilitações académicas (2011). Fonte: INE 

 

[10] População que não sabe ler nem escrever (2011). Fonte: INE 

[11] População com ensino superior (2011). Fonte: INE 
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Habitação 

− Parque habitacional com grandes necessidades de reparação (30,31% dos edifícios no 

conjunto das freguesias); 

− Parque habitacional com mais de 50 anos é significativo e tem significativa expressão 

territorial na área de intervenção; 

− Há percentagens idênticas de alojamentos sobrelotados e alojamentos vagos. 

 
 [12] Indicadores sobre o edificado (2011). Fonte: INE 

 

 [13] Edifícios construídos antes de 1960 (2011). Fonte: INE 

 

 

 

 

Alojamentos 
sobrelotados 

Edifícios com + de 50 
anos 

Edifícios construídos 
depois de 2000 

Alojamentos familiares 
clássicos vagos 

Edifícios com 
necessidade de 

reparação 

Edifícios muito 
degradados 0

5

10

15

20

25

30

35

%
 



 

2.1.2. ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Emprego 

− Elevada percentagem de pessoas sem qualquer atividade económica, não constando no 

grupo de desempregados, reformados ou pensionistas; 

− Taxa de desemprego na ordem dos 17%, com expressão territorial diferenciada; 

− Emprego pouco expressivo no setor primário (de acordo com os dados oficiais), 

excetuando uma mancha importante no NE de Resende; 

− Emprego nos setores secundário e terciário importante, contrastando com o que se 

observa no setor primário. 

 

 [14] Desemprego (2011). Fonte: INE 

 

 

 [15] População empregada no setor primário (2011). Fonte: INE 

 



 

 

 [16] População empregada no setor secundário (2011). Fonte: INE 

 

 [15] População empregada no setor terciário (2011). Fonte: INE 

 

Agricultura 

− População agrícola e o número de explorações diminuíram de forma acentuada desde 

1989, aumentando a superfície agrícola útil média por exploração de 2,01 para 2,61 ha; 

− Predomínio das explorações agrícolas com natureza jurídica de produtor singular e 

forma de exploração por conta própria; 

− Escolaridade reduzida e idade elevada dos empresários agrícolas; 

− Importância da vinha e dos pomares de frutos. 

 

 

 



 

 
[16] Idade da população agrícola (2009). Fonte: INE   [17] Escolaridade da população agrícola (2009). Fonte: INE 

 

 
[18] Indicadores agrícolas (2009). Fonte: INE 
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[19] Indicadores agrícolas (1989-2009). Fonte: INE 

 [20] Mancha agrícola (2007). Fonte: DGT, COS 2007 
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 [21] Vinha (2007). Fonte: DGT, COS 2007 

[22] Pomares de frutos (2007). Fonte: DGT, COS 2007 

 

 

Turismo 

− Uma primeira leitura, de caráter geral, permite 

constatar alguma inconsistência da informação, 

observando-se desde logo que, atento o baixo 

movimento turístico nestes concelhos, várias 

células dos quadros de dados não se encontram 

sequer preenchidas nas fontes originais;  

− A interpretação genérica aponta para a debilidade 

da oferta turística atual; 

− Quanto à dimensão «oferta», salienta-se que no 

conjunto destes quatro concelhos se localizam 

apenas 2,7% do total dos empreendimentos 

turísticos da Região Norte, com uma 

representação quase nula dos estabelecimentos 

hoteleiros e das unidades registadas no regime de 

alojamento local. 

− No que respeita às unidades de turismo em 

espaço rural e às de turismo de habitação, a 

representação é um pouco mais expressiva (5,1% do total regional), ainda que a 

reduzida dimensão dos empreendimentos leve a que a «capacidade de alojamento» 

tenha uma quota regional ainda mais fraca (1,3%, no total dos quatro concelhos); 

    

Hóspedes 28673 

Dormidas 45258 

Proveitos dos aposentos 
(mil euros) 1650 

    

Estabelecimentos 
hoteleiros 3 

Estabelecimentos de 
alojamento local 3 

Unidades de turismo no 
espaço rural e turismo de 
habitação 17 

Total 23 

    

Estada média 1,58 

Estada média dos 
hóspedes nacionais 1,49 

Estada média dos 
hóspedes estrangeiros 1,92 
[23] Indicadores turísticos (2013). 
Fonte: Anuário Estatístico 
  



− No que respeita à «procura», verifica-se que os números para estes concelhos são quase 

inexpressivos (cerca de 1,0% do total da região, tanto no que respeita ao número de 

hóspedes como ao de dormidas); com exceção de Resende, os valores da procura 

específica por hóspedes estrangeiros são bastante inferiores à média regional; de igual 

modo, as indicações relativas à sazonalidade (percentagem da procura centrada nos 

meses de Verão) são genericamente fracas, com exceção de Baião, que supera 

ligeiramente a média regional; os dados relativos à estada média dos hóspedes e à taxa 

de ocupação dos empreendimentos são particularmente débeis, face a valores de 

referência regional que já são, eles próprios, pouco animadores (os valores da procura 

internacional não têm legibilidade, face à baixa casuística); a caracterização da procura 

regional segundo as nacionalidades de origem destaca a União Europeia – com especial 

realce para Portugal, Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos e Reino Unido – e 

os Estados Unidos da América; a União Europeia, com um peso esmagador de Portugal, 

domina a informação sobre as origens da procura; a única exceção que merece realce, no 

quadro de uma casuística quase nula, é a presença de turistas de nacionalidade 

espanhola no concelho de Resende, que importa interpretar com maior cuidado;  

− Verifica-se um predomínio dos hóspedes de origem nacional, que representam 80% do 

número total e mais de 75% das dormidas; 

− Finalmente, no que respeita à análise de alguns indicadores de impacte regional da 

oferta e da procura turística nestes quatro concelhos, verifica-se que, quanto à 

capacidade de alojamento na sua relação com o volume de população residente, sem 

prejuízo do realce de Resende, os dados são pouco expressivos, mesmo no contexto da 

Região Norte, já por si com pouco destaque nacional; quanto ao número de hóspedes e 

de dormidas, mais uma vez na sua relação com o volume de população residente, os 

valores manifestam igual tendência, isto é, baixos valores regionais e uma posição dos 

concelhos do «Douro Central» negativa mesmo nesse frágil contexto de enquadramento 

(curiosamente, um dos concelhos com pior desempenho, nesta matéria, é mesmo 

Resende, que tinha justificado um realce positivo ao nível da oferta…); os dados relativos 

aos proveitos retirados dos alojamentos são fracos e inferiores à média regional, com 

exceção de Baião, que consegue, inclusivamente, superar a média nacional. 

− Releva-se, contudo, que num cotejo da informação disponível os dados registados no 

levantamento funcional apontam para uma oferta de alojamento mais expressiva, com 

um total de 53 estabelecimentos. 

 



 
[24] Indicadores turísticos (2013). Fonte: Anuário Estatístico 

 

Em cada um dos concelhos, foram selecionados os seguintes pontos de referência com eventual 

utilidade para a oferta e procura turística: 

 

Baião: 
Casa da Juventude e Desporto de Baião 
Casa das Bengalas - Gestaçô 
Casa do Lavrador - Museu Rural e Etnográfico 
Centro Interpretativo do Vinho e da Vinha 
Mosteiro de Santo André de Ancede 
Igreja de São Tiago de Valadares 
Serra da Aboboreira e o seu conjunto megalítico 
Fundação Eça de Queiroz - Núcleo museológico 
Núcleo de Arqueologia - Museu Municipal de Baião 
 
Marco de Canaveses: 
Capela da Senhora da Livração de Fandinhães 
Memorial de Alpendorada 
Ponte do Arco 
Mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo 
Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires 
Igreja de Santo Isidoro de Canaveses 
Igreja de Santa Maria de Sobretâmega 
Igreja de São Nicolau de Canaveses 
Igreja de São Martinho de Soalhães 
Igreja do Salvador de Tabuado 
Biblioteca Municipal do Marco de Canaveses 
Cais de Bitetos 
Cais do Torrão 
Castro de Arados 
Convento do Bom Jesus de Praga 
Jardim Municipal do Marco de Canaveses 
Loja do Artesão 
Miradouro da Torre da Pena 

Cinfães: 
Igreja de Santa Maria Maior de Tarouquela 
Igreja de São Cristóvão de Nogueira 
Igreja de Nossa Senhora da Natividade de 
Escamarão 
Serra do Montemuro 
Aldeia de Aveloso 
Aldeia de Vale de Papas 
Aldeia da Gralheira 
Rio Bestança 
Rio Paiva 
Serranitas da Gralheira 
Praia da Granja (Espadanedo) 
Praia de Travanca 
Casconhe 
Parque Natural do Ladário 
Castelo 
Peso  
Ervilhais 
Museu Serpa Pinto 
Lago Natural Aveleiras 
Lago Natural Cinco Rodas 
Praia Fluvial de Nespereira 
Chão de Brinco 
Alto de Malhadas 
Alto do Miradouro 
São Pedro 
Pedra Posta 
Aveloso 
Alhões 
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Miradouro de Soalhães 
Parque Fluvial do Tâmega 
Parque Radical 
Penedo do Clamor/Miradouro do Castelinho 
Posto de Turismo da Câmara Municipal do Marco de 
Canaveses 
Posto de Turismo e Casa de Produtos Tradicionais de 
Bitetos 
Praia da Pontinha 
Praia do Merejeiro - Vila Boa do Bispo 
Praia Paços de Gaiolo 
Praia Vimieiro 
Museu da Pedra 
Museu Municipal Carmen Miranda 
Campa Medieval de Granito - Campa do Mouro 
Capela de Fandinhães 
Igreja de Santo Isidoro 
Igreja de Sta. Maria de Fornos 
Igreja do Mosteiro de Alpendorada/Igreja de S. João 
Baptista 
Igreja e Mosteiro de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo 
Igreja Paroquial de Santa Maria de Sobretâmega 
Igreja Paroquial de São Martinho de Soalhães 
Igreja Paroquial do Salvador de Tabuado 
Igrejas de Santa Maria e São Nicolau 
Memorial de Alpendorada 
Obras do Fidalgo 
Ponte do Arco 
Tongóbriga - Área Arqueológica do Freixo 
Torre de Nevões 
Aboboreira - Soalhães 
Alto de Santiago/Ladário - Alpendorada 
Serra de Montedeiras 
Vila Boa do Bispo - Sobre o Rio Tâmega 
 
Resende: 
Paisagens serranas: Granja de Ovadas, Panchorra, 
Panchorrinha, S. Cristóvão 
Água: Ponte da Lagariça, Ponte da Panchorra, Porto 
de Rei e Caldas de Aregos 
Queirosiano: Igreja/Mosteiro de Santa Maria de 
Cárquere (Mosteiro de Craquede), Penedo de S. João, 
Casa da Torre da Lagariça (Ilustre Casa de Ramires), 
Feirão 
Religioso: Igreja de Barrô, Igreja de S. Martinho de 
Mouros, Imagem da Senhora de Cárquere, Capela de 
Aregos 
Vila de Resende: Museu, Centro Cultural, Jardim 25 de 
Abril e Memorial à Cereja 
Solares: Porto de Rei, Torre da Lagariça e Casa da 
Soenga 
Megalítico de S. Cristóvão 
Sepulturas antropomórficas de Nogueiró e São 
Cipriano 

 
Penafiel: 
Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa 
Memorial da Ermida 
Igreja de São Pedro de Abragão 
Igreja de São Gens de Boelhe 
Igreja do Salvador de Cabeça Santa 
Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios 
Aldeia Preservada de Cabroelo 
Aldeia Preservada de Quintandona 
Jardim da Praça da República 
Jardim do Calvário 
Jardim do Sameiro 
Jardim da Quinta da Aveleda 
Anta da Portela 
Igreja de S. Martinho, Matriz de Penafiel 
Pelourinho de Penafiel 
Túmulo de S. Roque 
Janela da Reboleira 
Castro de Monte Mozinho 
Igreja da Misericórdia De Penafiel 
Mamoa e Gravuras Rupestres ou 
“Pegadinhas de S. Gonçalo" 
Menir de Luzim 
Mosteiro De S. Miguel De Bustelo 
Torre de Durigo ou Coreixas 
Fonte Armoreada da Casa de Cabanelas 
Honra de Barbosa 
Engenho de Sebolido 
Moinho Ponte de Novelas 
Museu da Broa 
Museu de Arte Sacra da Santa Casa da 
Misericórdia de Penafiel 
Museu Municipal de Penafiel 
Núcleo Museológico do Convento de Santo 
António dos Capuchos 
Capela de São Roque 
Capela Nossa Senhora Da Ajuda 
Igreja da Misericórdia 
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 
Igreja da Ordem Terceira do Carmo 
Igreja do Convento de Santo António dos 
Capuchos 
Igreja do Recolhimento da Nossa Senhora 
Da Conceição (Igreja das Freiras) 
Santuário de Nossa Senhora da Piedade e 
Santos Passos 
Templo de Santa Luzia - Antiga Igreja São 
Martinho de Mozares 
 

[25] Valores culturais e patrimoniais. Fonte: Municípios e Rota do Românico (websites e outros elementos de 

divulgação) 

 



 

 

 

Comércio e serviços 

− Foram inventariados 288 estabelecimentos de comércio a retalho, 203 unidades de 

alojamento, café e restauração e 312 espaços destinados à prestação de outro tipo de 

serviços; 

− A principal oferta de comércio a retalho está associada aos produtos alimentares (27%), 

seguindo-se os artigos pessoais (15%) e artigos de lazer e cultura (14%), totalizando 

entre si mais de metade da oferta. 

− Quando juntamos aos estabelecimentos de comércio a retalho as unidades de alojamento, 

os cafés e a restauração, verificámos que estes últimos têm grande expressão: os 

cafés/restaurantes representam 31%, as unidades de alojamento 11% e o conjunto de 

comércio de produtos alimentares, artigos pessoais e para o lar 31%; 

− A distribuição é semelhante nos diferentes municípios, apesar de pequenas oscilações e 

particularidades; 

− As restantes unidades de serviços estão essencialmente (41,67%) associadas a serviços 

coletivos (administração pública, educação, saúde e associativismo); 

− A distribuição territorial é marcada por grandes concentrações nas sedes de 

concelho/freguesia e junto às principais estradas; 

 

 
[26] Estabelecimentos de comércio a retalho (2015). Fonte: Levantamento funcional 
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[27] Estabelecimentos de comércio a retalho, alojamento, cafés e restaurantes (2015). Fonte: Levantamento funcional 

 

Perfil dos clientes 

Durante a semana:  
Trabalhadores da construção civil; professores; trabalhadores do 
comércio local; 
Residentes locais sem ocupação fixa. 
Alguns são clientes habituais que se deslocam aí todos os dias. 

Fim de semana:  
Algumas pessoas do concelho, concelhos vizinhos e Porto; 
Pessoas da “terra” que só vêm cá ao fim de semana; 
Turistas. 

Motivos da “visita” 

Durante a semana:  
Almoço de trabalho, diárias, etc; 
Convívio com amigos e familiares; 
É um espaço para passar o dia e ter com quem falar. 

Fim de semana:  
passeio, distração, lazer. 

Principais problemas 

Sazonalidade da atividade (estações do ano; semana/fim de semana); 
Adequação do serviço ao cliente tipo; 
Relação entre qualidade e preço não permite grandes rendimentos. 

[28] Principais ideias dos proprietários/funcionários na restauração (2015). Fonte: Entrevista 

 

Perfil dos clientes 

Residentes do concelho, mas essencialmente da freguesia/lugar 

Motivos da “visita” 

Satisfação de necessidades básicas: bens alimentares (muitas vezes 
como complemento ao comércio ambulante); 
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Aquisição de bens pessoais/lazer; 
Proximidade. 

Principais problemas 

Crise económica; 
Dimensão populacional – mercado pouco alargado; 
Atração pela compra/novidade nos centros comerciais 

[29] Principais ideias dos proprietários/funcionários no comércio a retalho (2015). Fonte: Entrevista 

 

2.1.3. MOBILIDADE 

− O Douro Central não se encontra próximo da rede viária fundamental (autoestradas), 

pelo que o acesso é assegurado por estradas nacionais com traçado irregular e alguns 

pontos de grande degradação; 

− O serviço ferroviário da linha do Douro continua em funcionamento; 

− Os movimentos pendulares têm uma duração média de 22,65 minutos para o conjunto 

da população empregada e estudante; 

− Mais de metade da população empregada ou estudante utiliza o automóvel nos seus 

movimentos pendulares. A circulação pedonal e ciclável apresenta valores superiores à 

utilização de transportes rodoviários públicos; 

− 40% dos residentes empregados trabalham fora do concelho onde residem, embora no 

universo escolar 86% dos estudantes frequentem a escola no concelho onde residem. 

 

[30] Local de trabalho da população (2011). Fonte: INE  [31] Local de estudo da população (2011). Fonte: INE 
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[32] Modo utilizado nas deslocações pendulares (2011). Fonte: INE 

 

[33] População empregada fora do município onde reside (2011). Fonte: INE 

 

 

2.2. A CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICO E A IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS NEGROS E DOURADOS 

O trabalho de caracterização serviu de base ao envolvimento dos agentes de desenvolvimento e 

à identificação de problemas e oportunidades, bem como à definição das principais opções de 

desenvolvimento, considerando cenários, orientações estratégicas, lugares e ações específicas. 

Tendo em conta que o envolvimento da população ocorreu de forma transversal a todos os 

domínios, remete-se a análise deste processo para o documento geral. 

Automóvel

Autocarro

Transporte da
empresa/escola
Comboio

A pé/bicileta

Outro



Por isso, apresenta-se aqui apenas 

uma síntese das principais linhas de 

diagnóstico, associadas a um conjunto 

de elementos centrais, positivos e 

negativos. Começando pelos aspetos 

centrais mais referidos destaca-se a 

importância dos temas qualificação, 

turismo, agricultura e rio Douro, 

merecendo também destaque as 

questões associadas ao vinho, ao 

desporto, ao património e aos 

recursos termais. 

No domínio dos pontos negros destacam-se questões associadas a: qualificação da população em 

geral e dos empregados no setor do turismo/restauração em especial; incidência de núcleos com 

edificado antigo e degradado; dispersão do povoamento e das atividades económicas; 

desemprego e fraco dinamismo económico; características da rede de transportes e condições 

de mobilidade; défice de comunicação e promoção do Douro Verde e modelo de governança e 

gestão integrada do território. 

Nos pontos dourados destaca-se: a existência de lugares povoados junto a rio; a expressão 

considerável da população jovem; o modo de vida muito particular dos residentes; o impacto da 

atividade agrícola e de produtos distintivos como o vinho, a cereja ou a laranja; a existência de 

espaços de contacto/fruição do rio; a riqueza e diversidade do património cultural e natural e 

ainda um conjunto de condições favoráveis à atividade turística, ao lazer e ao desporto. 
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[35] Pontos negros e pontos dourados 

 

[34] Elementos centrais na dimensão económica e social 



3. PROPOSTA 

A estratégia de intervenção na dimensão da economia e da sociedade assume como principais 

objetivos a valorização do rio Douro e a melhoria da qualidade dos que residem na sua 

proximidade, explorando a diversidade de relações e atividades económicas do território. Para o 

efeito define-se um programa de intervenção estruturado em quatro eixos fundamentais: 

turismo, pessoas, produtos endógenos e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada um destes eixos é apresentado um conjunto de propostas de intervenção. Todas as 

medidas contêm uma descrição, a enunciação dos seus objetivos, a explicação detalhada da 

forma de implementação, a identificação dos agentes a envolver e ainda uma aproximação 

relativamente à sua prioridade – alta, média ou baixa – e aos custos e formas de financiamento 

que poderá envolver. 
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3.1. TURISMO 

 

A1. Central de Reservas Douro Verde 

Descrição 

Criação de uma central de reservas que reúna a oferta existente no 
território, designadamente de meios de alojamento e restaurantes. 
Esta plataforma deve prever a existência de promoções e ofertas 
integradas e permitir a possibilidade de reserva e pagamento 
automático a todos que o desejem.  
A plataforma deverá estar disponível em vários idiomas 
(designadamente em português, inglês, francês e espanhol) e ser 
gerida a partir da DOLMEN. 

Objetivo(s) 

Promoção e dinamização de valores e recursos turísticos; 
Articulação da oferta de alojamento e de gastronomia existente no 
Douro Verde; 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Aumento da estada média. 

Implementação 

A implementação ocorre em três momentos: 
a) Desenho e conceção de uma plataforma eletrónica, recorrendo a 
empresa especializada neste setor. Nesta fase deve assegurar-se o 
desenvolvimento de um sistema simplificado de backoffice, com gestão 
pela DOLMEN. mas possibilidade de inserção direta de informação e 
ofertas pelos agentes locais; 
b) Adesão de todos os proprietários que manifestarem interesse, 
devendo a DOLMEN e os municípios desenvolver um esforço de 
sensibilização para a importância desta plataforma; 
c) Divulgação e promoção da central de reservas, nas escalas regional, 
nacional e internacional. 

Atores 
Promotor/dinamizador: DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: proprietários de unidades de alojamento e 
restauração 

Prioridade Alta 

Custo Baixo (até 20.000,00€) 

Financiamento 

Poderá ser enquadrado como candidatura PROVERE ou resultar de 
negociação e investimento partilhado da DOLMEN. com os 
proprietários de unidades de alojamento e restauração. 
As despesas de manutenção (alojamento, domínio e assistência 
técnica) poderão ser asseguradas através de pequenas taxas 
(simbólicas) de inscrição na plataforma. 

 

  



 

A2. Mais e melhor alojamento turístico 

Descrição 

Criação de um programa de incentivos orientado para o reforço e/ou 
qualificação da oferta de alojamento turístico, privilegiando a 
valorização de características associadas aos valores distintivos 
capazes de conferir um conceito de autenticidade local. 

Objetivo(s) 

Reforço da qualidade das unidades de alojamento turístico (receção, 
conforto, …); 
Dinamização da atividade económica; 
Criação de emprego; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Aumento da estada média. 

Implementação 

A implementação ocorre em duas fases:  
a) Articulação entre os cinco municípios e a DOLMEN para definição 
das bases de um programa de incentivos à qualificação das unidades 
de alojamento turístico existente, mas também para estabelecimento 
de critérios a considerar na atribuição de apoios à instalação de novas 
unidades; 
b) Lançamento do programa.   

Atores 
Promotor/dinamizador: DOLMEN e municípios 
Parceiros envolvidos: proprietários de unidades de alojamento e 
restauração 

Prioridade Média 

Custo Médio/Elevado – dependerá do número e tipologia de investimentos. 

Financiamento Essencialmente no âmbito do PROVERE. 

 

  



 

A3. Viver o rio 

Descrição 

Intervenções diversas de valorização e beneficiação de espaços e 
equipamentos de lazer, socialização ou contacto com o rio. Deve 
privilegiar pequenas intervenções de qualificação de equipamentos e 
espaços públicos junto aos rios, com destaque para cais e 
ancoradouros, praias fluviais e parques de lazer. 

Objetivo(s) 

Reforço da qualidade do espaço público; 
Reforço da notoriedade do território; 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento da mistura e convívio social; 
Aumento do número de utilizadores dos espaços junto ao rio. 

Implementação 

A implementação ocorre em duas fases:  
a) Numa primeira fase privilegiam-se: 

i) as intervenções de qualificação dos cinco centros de 
amarração do Douro Verde, considerando a existência de 
programas prévios de intervenção urbanística; 
ii) outros projetos dos municípios, designadamente com 
elevado grau de maturação e com impacto no território; 
iii) qualificação de todos os cais e ancoradouros que apresentam 
sinais evidentes de degradação. 

b) Numa segunda fase prevê-se o alargamento da intervenção a outros 
lugares do território, respeitando a filosofia e as linhas orientadoras da 
intervenção.   

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios e APDL 
Parceiros envolvidos: agentes económicos instalados no local e/ou que 
exploram atividades ligadas ao rio 

Prioridade Alta 

Custo 
Médio/Elevado – privilegiam-se pequenas intervenções de 
qualificação do território. Ver orçamentação do programa de atuação 
urbanística. 

Financiamento 
Considerar integração das intervenções no âmbito do PROVERE e de 
outros programas do Portugal 2020. 
APDL na intervenção de qualificação dos cais. 

 

  



 

A4. Entre o rio e as serras: à descoberta do património 

Descrição 
Criação de roteiros integrados de visitação do património, 
promovendo ofertas integradas e supramunicipais que articulem os 
principais recursos e valores naturais e culturais. 

Objetivo(s) 

Valorização e preservação do património natural e cultural; 
Reforço da notoriedade do território; 
Dinamização da atividade económica; 
Criação de emprego; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Aumento da estada média. 

Implementação 

A implementação ocorre em dois momentos: 
a) Constituição de um grupo de trabalho supramunicipal, com técnicos 
da DOLMEN e dos diferentes municípios, para identificação dos 
principais pontos de visitação, validação dos roteiros já existentes e 
definição de novos; 
b) Conceção de material informativo e divulgação.   

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios e DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: agentes económicos instalados no local e/ou que 
exploram atividades económicas neste domínio 

Prioridade Média 

Custo 
Baixo. Implica essencialmente aproveitamento dos recursos existentes 
e a produção de material informativo. 

Financiamento Municípios e DOLMEN. 

 

 

 

A5. Entre o rio e as serras: lazer, aventura e desporto 

Descrição 
Criação de percursos de circulação pedonal e ciclável, em estreita 
articulação com os roteiros de visitação do património a desenvolver. 

Objetivo(s) 

Valorização e preservação do património natural e cultural; 
Reforço da notoriedade do território; 
Dinamização da atividade económica; 
Criação de emprego; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Aumento da estada média. 

Implementação 

A implementação ocorre em três momentos: 
a) Constituição de um grupo de trabalho supramunicipal, com técnicos 
da DOLMEN. e dos diferentes municípios, para identificação dos 
principais circuitos pedonais e cicláveis existentes, validação dos 
roteiros já existentes e definição de novos (ver programa de atuação 
urbanística); 
b) Sinalização de percursos a constituir; 
c) Conceção de material informativo e divulgação.   

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios e DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: agentes económicos instalados no local e/ou que 
exploram atividades económicas neste domínio 

Prioridade Média 

Custo 
Médio. Deve privilegiar soluções de baixo custo e grande integração 
nos valores ambientais existentes.  
Ver programa de atuação urbanística 

Financiamento Municípios e DOLMEN. 



 

A6. Agenda cultural intermunicipal 

Descrição 

Promoção de uma agenda cultural intermunicipal, com um programa 
de animação (festas, eventos e outras manifestações culturais) anual. 
Deve estar associado a um reforço do apoio aos eventos mais 
marcantes e à sua organização em rede, procurando ganhos de 
sinergia e eficiência na utilização dos recursos. 

Objetivo(s) 

Valorização e preservação do património cultural, de tradições e 
saberes; 
Reforço da notoriedade do território; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 

Implementação 

A implementação ocorre em simultâneo com as ações A4 e A5 e deverá 
ser definida no âmbito do grupo de trabalho a constituir. Prevês dois 
momentos: 
a) Análise de eventos para eventual reforço de apoio; 
b) Criação e divulgação de uma agenda cultural intermunicipal. 

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios e DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: agentes económicos e entidades/comissões 
organizadoras dos eventos 

Prioridade Baixa 

Custo 
Baixo. Poderá ser variável nos diferentes municípios, mas deve 
implicar essencialmente o aproveitamento dos recursos existentes e a 
produção de material informativo. 

Financiamento Municípios e DOLMEN. 

 

 

A7. Navegação no Douro Verde 

Descrição 

Criação de circuitos de navegação no Douro Verde e maior integração 
do território nos percursos Porto-Douro Vinhateiro já existentes. Os 
circuitos a implementar no Douro Verde deverão potenciar a ligação 
entre os principais centros de amarração do território e destes com 
outros pontos de interesse, não descurando uma função complementar 
associada ao transporte de passageiros (não turísticos).  
Em ambas situações deve privilegiar-se a ligação a roteiros e percursos 
associados ao património natural e cultural. 

Objetivo(s) 

Valorização e preservação do património cultural e natural; 
Reforço da notoriedade do território; 
Dinamização da atividade económica; 
Criação de emprego; 
Reforço da mobilidade interna; 
Aumento do número de turistas e visitantes. 

Implementação 

A implementação ocorre em vários momentos: 
a) Contacto com operadores náuticos em funcionamento ou com 
investidores que manifestaram interesse neste domínio; 
b) Estudos de viabilidade técnica e financeira; 
c) Operacionalização. 

Atores 
Promotor/dinamizador: entidade(s) privada(s) 
Parceiros envolvidos: DOLMEN e municípios. 

Prioridade Média 

Custo 
Médio. Dependerá dos percursos e frequência. A determinar no estudo 
de viabilidade técnica e financeira.  

Financiamento Consideração integração no PROVERE. 

 



 

3.2. PESSOAS 

 

B1. Mais qualificação 

Descrição 

Estabelecimento de um programa de qualificação dos recursos 
humanos, em especial nos domínios de hotelaria, comércio e 
restauração. As sessões de formação devem ter uma duração curta e 
focar-se essencialmente no reforço das competências dos empregados 
no setor do turismo e do comércio, designadamente em temas 
associados ao atendimento e receção, à valorização dos 
estabelecimentos e no domínio de outros idiomas. 

Objetivo(s) 

Qualificação da atividade turística e comercial; 
Aumento da qualificação da população empregada 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento da capacidade empreendedora/da segurança no emprego; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Aumento da estadia média. 

Implementação 

A implementação da medida acontece em permanência, com 
estabelecimento de um programa de formação anual. A DOLMEN 
estabelecerá o programa em articulação com os municípios, 
recorrendo a especialistas para a sua ministração. 

Atores 
Promotor/dinamizador: DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: municípios, proprietários e funcionários nos 
setores do comércio, alojamento e restauração. 

Prioridade Alta 

Custo Baixo (prevendo frequência gratuita aos interessados). 

Financiamento Portugal 2020 e financiamento dos municípios/CIM Tâmega e Sousa. 

 

  



 

 

B2. Bolsas Douro Verde 

Descrição 

Criação de um programa de bolsas de iniciação ao emprego, 
promovendo a articulação com as escolas (Instituto Politécnico do 
Porto, Escola Profissional de Cinfães, Escola Profissional de Agricultura 
do Marco, …) para fixação dos recursos qualificados no território e 
atração de novos, em especial os que concluem a sua formação no 
território. O programa a desenvolver deve prever formas de 
articulação com os programas existentes, designadamente no IEFP. 

Objetivo(s) 

Qualificação da atividade turística e comercial; 
Criação de emprego; 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento da qualificação da população empregada; 
Fixação de população residente. 

Implementação 

A implementação da medida acontece em três momentos: 
a) Definição de regulamento do programa, designadamente das 
condições de acesso e de contratação posterior; 
b) Constituição de painel de avaliação, gerido pela DOLMEN; 
c) Abertura de candidaturas. 

Atores 
Promotor/dinamizador: DOLMEN e municípios 
Parceiros envolvidos: escolas 

Prioridade Média 

Custo 
Baixo/médio (a dimensão do programa dependerá da construção do 
programa). 

Financiamento 
Municípios e CIM Tâmega e Sousa. Considerar possibilidade de 
envolvimento do IEFP ou de patronos locais. 

 

 

B3. Mais e melhor investimento 

Descrição 
Criação de sistema de incentivos e/ou contrapartidas ao investimento 
privado no Douro Verde. 

Objetivo(s) 

Criação de emprego; 
Captação de investimento; 
Dinamização da atividade económica; 
Fixação de população residente. 

Implementação 

A implementação da medida acontece em dois momentos: 
a) Definição de regulamento do programa, designadamente das 
condições de acesso e de apoio, privilegiando a articulação 
supramunicipal; 
b) Constituição de um grupo político para divulgação e negociação 
externa destes incentivos 

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios 
Parceiros envolvidos: DOLMEN e CIM Tâmega e Sousa 

Prioridade Alta 

Custo Baixo/médio  

Financiamento 
Municípios. Considerar possibilidade de integração de alguns projetos 
no PROVERE. 

 

  



 

B4. Comércio vivo 

Descrição 

Criação de um programa de apoio à modernização do comércio local, 
prevendo designadamente a realização de formação específica (em 
articulação com B1) e a possibilidade de substituição/qualificação de 
toldos, reclamos e esplanadas. 

Objetivo(s) 

Criação de emprego; 
Qualificação da atividade comercial; 
Aumento da qualificação da população empregada; 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento da capacidade empreendedora/da segurança no emprego; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 

Implementação 

A implementação da medida acontece em dois momentos: 
a) Definição de regulamento do programa, designadamente das 
condições de acesso e de apoio, privilegiando a articulação 
supramunicipal; 
b) Abertura de candidaturas 

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios e DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: proprietários de estabelecimentos de comércio 

Prioridade Média 

Custo Baixo/médio (dependerá do número de proprietários a apoiar. 

Financiamento 
Municípios. Considerar possibilidade de integração de alguns projetos 
no PROVERE. 

 

 

3.3. PRODUTOS ENDÓGENOS 

 

C1. Promoção e comercialização de produtos locais 

Descrição 

Criação e/ou beneficiação de espaços de receção ao visitante e de 
promoção e comercialização de produtos locais. A ação deve estar 
articulada com os programas de intervenção urbanística e prever a 
instalação ou qualificação de espaços de promoção e comercialização 
dos produtos locais.  

Objetivo(s) 

Promoção e dinamização de valores e produtos locais; 
Criação de emprego; 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Fixação de população residente. 

Implementação 

A implementação deve ocorrer de forma faseada, avançando 
inicialmente em estruturas (por exemplo em Bitetos) ou projetos 
(Porto Antigo e Escamarão, por exemplo) já existentes e alargando-se 
depois a outros lugares.  

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios e DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: CIM Tâmega e Sousa, Turismo Porto e Norte, 
associações 

Prioridade Média 

Custo Médio 

Financiamento 
Poderá ser enquadrado como candidatura PROVERE ou resultar de 
negociação e investimento partilhado com o Turismo Porto e Norte 

 



 

C2. Termalismo 

Descrição 
Qualificação e valorização da oferta termal, considerando intervenção 
prioritária nas Caldas de Aregos e complementar em São Vicente.  

Objetivo(s) 

Promoção e dinamização de valores e produtos locais; 
Criação de emprego; 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Aumento da estadia média; 

Implementação 

A implementação deve considerar duas intervenções distintas: 
a) Material, com remodelação do Balneário Termal de caldas de Aregos 
e reabilitação do Hotel Portugal; 
b) Imaterial, associada a promoção e divulgação. 

Atores 
Promotor/dinamizador: Município de Resende, Termas das Caldas de 
Aregos 
Parceiros envolvidos: DOLMEN. 

Prioridade Média 

Custo Médio/Elevado 

Financiamento Poderá ser enquadrado como candidatura PROVERE. 

 

C3. Selo de qualidade 

Descrição 

Qualificação, organização e valorização económica de produtos 
distintivos, designadamente o vinho verde, a cereja de Resende e a 
laranja da Pala.  
Deve ainda prever a possibilidade de associação do selo ao território e 
a outros produtos e serviços distintivos. 

Objetivo(s) 
Promoção e dinamização dos produtos locais; 
Dinamização da atividade económica; 
Organização da produção. 

Implementação 

A implementação passa pela criação/dinamização de selos de 
qualidade com a marcas “Douro Verde”, “Cereja de Resende” e “Laranja 
da Pala”, procurando articular os produtores e sensibiliza-los para as 
vantagens de utilização dos selos de qualidade. 
Deve ainda prever a possibilidade de associação do selo ao território e 
a outros produtos e serviços distintivos. 

Atores 
Promotor/dinamizador: DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: Municípios, produtores locais 

Prioridade Média 

Custo Baixo 

Financiamento Poderá ser enquadrado como candidatura PROVERE. 

 

 

 

 

  



 

3.4. COMUNICAÇÃO 

 

D1. Douro Verde: uma marca distintiva 

Descrição 

Criação de um programa integrado de reforço da notoriedade e 
afirmação do Douro Verde enquanto marca distintiva. Deve considerar 
como especialmente relevante a questão da sinalização, em especial 
com identificação do Douro Verde nos ancoradouros e nos principais 
acessos rodoviários. 

Objetivo(s) 

Promoção e dinamização de valores e produtos locais; 
Reforço da notoriedade e afirmação da marca Douro Verde; 
Dinamização da atividade económica; 
Aumento do número de turistas e visitantes; 
Fixação de população residente. 

Implementação 

A implementação deve prever: 
a) Produção de elementos de promoção do destino (com identificação 
e caracterização de valores); 
b) Articulação com operadores turísticos (para divulgação de 
elementos de valor e integração de roteiros de visitação); 
c) Regulação/instalação de sinalização adequada (intermunicipal), 
designadamente nos principais lugares de entrada no território (por 
estrada ou pelo rio; 
d) Valorização de uma cultura de falar a verdade: “um território tão 
genuíno, tão exclusivo, que é muito difícil querer sair dele”  

Atores 
Promotor/dinamizador: Municípios e DOLMEN. 
Parceiros envolvidos: CIM Tâmega e Sousa, Turismo Porto e Norte, 
associações diversas 

Prioridade Alta 

Custo Médio 

Financiamento 
Poderá ser enquadrado como candidatura PROVERE ou resultar de 
negociação e investimento partilhado com o Turismo Porto e Norte. 

 

 


