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- O projecto “Mercados do Tejo” surge na continuidade de um processo de 

intervenções passadas, consubstanciadas no programa VALTEJO (projectos 

públicos apoiados no QCA III);

- O objectivo primordial é a Valorização do Tejo através de um conjunto de 

projectos estruturantes e de iniciativas inovadoras, susceptíveis de relançar o 

papel do rio como eixo estratégico de dinamização económica e elemento 

identitário da região.

ENQUADRAMENTO





A criação desta Estratégia de Eficiência Colectiva acompanha 

estreitamente a estratégia prosseguida no VALTEJO com vista à

potenciação das valências do recurso endógeno rio Tejo, mas 

agora enfatizando iniciativas privadas

O foco temático definido no projecto “Mercados do Tejo” foi o do

Turismo e Lazer com Sustentabilidade Ambiental

VALTEJO              PROVERE



OBJECTIVOS DO CLUSTER TURISMO SUSTENTÁVEL

Criar um destino turístico “Ribatejo” ligado ao Turismo Rural, de 

Natureza e Aventura, em torno do Tejo, como elemento 

aglutinador.

OBJECTIVO ESTRATÉGICO





₋ 49 parceiros, entre autarquias (8), empresas e Associações;

- Território em torno do Tejo desde Gavião até Benavente;

- 73 projectos  que representam um investimento de mais de 167 

Milhões € nos próximos 3 anos;

- Inseridos numa estratégia de desenvolvimento comum;

- Com o objectivo de potenciar sinergias.

PARCERIA E PROJECTOS





PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA EQUIPA TÉCNICA

₋ Realização de reuniões individualizadas com empresas e entidades pertencentes ao 

consórcio para apoio na apresentação dos projectos e para acompanhamento da sua 

implementação;

₋ Realização de reuniões de articulação com outros PROVERE, que permitam trocas de 

experiências e boas práticas;

₋ Realização de acções de benchmarking de iniciativas semelhantes realizadas a nível 

europeu;

₋ Realização de seminários, workshops e outras sessões de trabalho com os parceiros 

do projecto (3 por ano);

₋ Criação e manutenção de portal do projecto com fórum para comunicação entre os 

parceiros.











PROJECTOS



DESIGNAÇÃO: Promoção e Sinalética dos Percursos, Rotas e Eventos do Tejo

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): NERSANT; Tagus; CM Golegã

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Dinamizar o sector Turismo da região através da articulação das seguintes actividades e 

e sua integração:

- Rotas Turísticas: preparação e recolha de informação sobre pontos de interesse 

turístico; 

- Sinalética: estudo da identidade;

- Promoção e Divulgação integrada da oferta turística existente;

- Organização de Eventos.





DESIGNAÇÃO: Mercados Ribeirinhos do Tejo

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Tagus

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Pretende-se, através da realização e criação de eventos temáticos, recriar os antigos 

mercados, procurando reflectir a  cultura das comunidades que aí se encontram na 

valorização da sua verdadeira identidade. 

Sabores e Sons, Memórias e Estórias, Tradições e Imagens constituem os mercados 

locais do Tejo em Rede, gerando novos "sentidos e sensações" de forma criativa e 

inovadora, contribuindo para a valorização destes lugares, não só na forma, mas 

também no conteúdo, tornando estes espaços  potenciais centros de atractividade 

turística. 





DESIGNAÇÃO: Rede do Conhecimento e História do Tejo

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Casa Memória Camões; CM VN Barquinha; CM Abrantes; CM Gavião

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

O projecto pretende articular as principais iniciativas relacionadas com o património 

cultural e histórico localizado nas margens ribeirinhas do Tejo, possibilitando a 

recuperação e melhoria das condições de visitação e fruição pelo público dos Castelos 

do Almourol e Belver (musealização), tornando mais atractiva a memória histórica da 

passagem de Camões por Constância e estruturando o Centro de Conhecimento do 

Tejo Ibérico enquanto espaço aglutinador de informação sobre os “patrimónios” das 

cidades, vilas e localidades englobados pela Rota do Tejo Ibérico.





DESIGNAÇÃO: Percursos Ribeirinhos do Tejo

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): CM Abrantes; CM Chamusca; CM Cartaxo; CM VN Barquinha

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Este projecto articula a implementação concertada de percursos ribeirinhos ao longo 

do curso do rio Tejo, promovendo o Turismo Activo e de Natureza e fazendo a ligação 

entre alguns dos principais investimentos já realizados, nos seguintes troços:

- Barquinha – Constância - Chamusca;

- Constância – Abrantes;

- Cartaxo – Azambuja – Santarém.







DESIGNAÇÃO: Aldeia Aventura, Air Boat e Pista de Ski

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Almourol Aventura

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Reforçar a oferta ao nível do turismo de natureza e de aventura através da introdução 

de 3 novos equipamentos inovadores na Região:

- Aldeia Aventura – Criação de diversas actividades de turismo de aventura, 

nomeadamente bungee Jumping, pêndulo, escalada, parque aquático, pista de 

downhill, circuitos de pontes flutuantes; Paintball, entre outras;

- Air Boat – Aquisição de meio de transporte que permite tornar o rio Tejo navegável e 

captar turistas via fluvial;

- Pista de Ski - Instalação de pista de Ski aquática no rio Tejo.





DESIGNAÇÃO: Bird watching – Vale d’Algares

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Quatro âncoras - Investimentos Imobiliários, Turísticos e Agrícolas

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

O presente projecto é parte de um investimento turístico mais amplo e abrangente. 

Vale D’ Algares é um projecto inovador com uma forte vertente turística, que 

apresenta soluções orientadas para as exclusivas necessidades de cada cliente. Este 

projecto visa a promoção de actividades de Bird Watching na região do Ribatejo 

referenciando-a como um local de excelência para a observação de aves e dotando-a 

de produtos e infra-estruturas adequadas para o desenvolvimento do turismo da 

natureza. 





DESIGNAÇÃO: Centro de Investigação e Desenvolvimento da Gastronomia Ribatejana

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Escola Profissional de Salvaterra de Magos

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

A EPSM pretende desenvolver um centro de investigação e desenvolvimento da 

gastronomia Ribatejana de modo a preservar e valorizar este património.

Este projecto passa por uma profunda e rigorosa pesquisa sobre as origens e fundamentos 

da gastronomia e doçaria regional ribatejana; pela exploração, dinamização e recuperação 

de usos e tradições há muito esquecidos. O objectivo principal deste projecto é promover a 

gastronomia Ribatejana (tradicional "torricado", sopa de pedra, pratos de enguias...), mas 

também adaptá-la às necessidades e gostos da sociedade actual, organizando várias 

actividades: ateliers de cozinha tradicional, workshops de serviços de mesa/vinho, etc.





DESIGNAÇÃO: La Varzea Polo & Golf Resort

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Gulistan II – Gestão de Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros 

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Este projecto desenvolve-se em torno do conceito de um “Destination Resort”

integrado, denominado por “La Varzea”, baseado num conjunto de vectores 

motivacionais: Pólo, Cavalo, Natureza, Golfe, Água e Bem-estar. Este Projecto é

constituído por 2 Aldeamentos Turísticos de 4 estrelas, um Clube de Pólo e um Hotel 

Apartamento. Faz parte do projecto o desenvolvimento de um projecto de animação 

turística integrado com vista à valorização e utilização dos recursos naturais da região.





DESIGNAÇÃO: Two River

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Casur - Construções

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Este projecto prevê a construção de uma unidade Hoteleira com capacidade de 120 

quartos, situada na margem do Rio Tejo em Constância. Este equipamento será ainda 

composto por um Restaurante, Ginásio, SPA, Sala de Conferências, Salas de Reuniões, 

etc. Este projecto vem pôr cobro a uma insuficiência grave existente em Constância e 

na Região onde a falta de alojamento está a prejudicar gravemente a actividade 

Turística existente.





DESIGNAÇÃO: Turismo Equestre na Charneca do Infantado

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Companhia das Lezírias

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Desenvolvimento de actividades de lazer e conhecimento que terão como base o 

cavalo Puro Sangue Lusitano, considerado como um dos produtos emblemáticos da 

Companhia das Lezírias e da Região, que permitam dar a conhecer o património natural 

e histórico, promover o cavalo e restantes produtos da Charneca e da Lezíria 

ribatejanas.

Implementação das seguintes actividades: Visitação da Charneca em carro de cavalos; 

Visitação da Charneca a cavalo com guia em diferentes pecursos; Aulas de equitação 

vocacionadas para o lazer; Centro de cavalos, etc.





DESIGNAÇÃO: Segredos da Aldeia

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Ernesto António Cavaco Damião

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Este projecto prevê a construção de um hotel rural, com 9 quarto duplos e 1 individual, 

recepção, sala de refeições com bar integrado, sala de jogos, Ginásio/SPA.





DESIGNAÇÃO: Enoturismo na Quinta Vale do Armo

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Porto Lagos – Investimentos Turísticos e Agrícolas

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

Na sequência de investimentos realizados anteriormente para produção e 

comercialização de vinho, este projecto pretende dinamizar a região no âmbito do 

enoturismo através da criação de um empreendimento turístico composto por 12 

quartos, restaurante, bar/cafetaria e zonas de lazer.





DESIGNAÇÃO: Novo Hotel Abrantes

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS

PROMOTOR(ES): Starotéis – Sociedade Hoteleira

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS: 

A construção deste hotel vem criar uma mais valia na oferta hoteleira no concelho, 

respondendo deste modo ao crescente desenvolvimento turístico, social e desportivo 

ocorrido nos últimos anos. Este investimento privado irá criar 83 quartos duplos, 8 

suites, 20 apartamentos turísticos, 3 lojas, 1 sala de conferências e 5 salas 

multifuncionais, 1 HealtClub/Spa, 136 lugares de estacionamento e restaurante para 

400 pessoas.
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