
























primeiro

constituir o território da Região Centro como um importante 

destino de Turismo de Natureza a nível nacional e  a nível 

internacional

segundo

afirmar as Áreas Classificadas de montanha da Região Centro 

como um vector determinante para a competitividade do território

os objectivos



terceiro

valorizar os elementos que estabeleçam uma adequada infra-

estruturação para a actividade de Turismo de Natureza

quarto

constituir uma fileira em torno do conceito de saúde e bem-estar 

afirmando o território como de excelência bioclimática

os objectivos



122 Parceiros

3 agências

17 associações

31 unidades de alojamento e imobiliário

9 empresas de animação turística e agências de viagens

4 unidades de restauração e de produtos tradicionais

29 empresas individuais

4 entidades de I&DT 

1 organismo da administração central

16 organismos da administração local

2 outras entidades públicas

6 outras empresas 

os actores



a relação, em termos absolutos, entre promotores públicos e privados 

é de 19 para 103,num total de 122 actores

84% dos promotores são entidades privadas entre as quais as 

empresas de maior relevo da região no sector do Turismo

16% são entidades públicas nelas incluídas as instituições de ensino 

universitário e politécnico da região

os actores





estratégia nacional de conservação de natureza e da biodiversidade

plano estratégico nacional do turismo

programa nacional de turismo de natureza

programa de visitação e comunicação da rede nacional de áreas 

protegidas

plano nacional de promoção da acessibilidade

Rede europeia e global de Geoparks da UNESCO

a coerência com instrumentos e estratégias de âmbito nacional e 

internacional



articulação com as «Entidades Regionais de Turismo e Pólos»

articulação com as entidades responsáveis pela gestão das marcas 

territoriais:

«Aldeias Históricas» - Associação das Aldeias Históricas de 

Portugal

«Aldeias do Xisto» - Agência de Desenvolvimento Turístico das 

Aldeias do Xisto

«GeoPark Naturtejo da Meseta Meridional» - NATURTEJO, EIM

articulação com entidades empresariais de âmbito regional

a coerência com instrumentos e estratégias de âmbito regional



Estas interacções desenvolver-se-ão nas seguintes vertentes:

articulação com 30 municípios abrangidos pelas  Áreas 

Classificadas

articulação com entidades empresariais cujo âmbito de actuação 

não ultrapassa a escala de um município.

as interacções locais



os projectos âncora









os projectos complementares



os projectos complementares



os projectos complementares





a presente EEC, com o foco temático no «turismo de natureza» e na 

saúde e bem estar, assenta numa partilha de interesses e de 

responsabilidades, por um conjunto vasto e diverso de agentes, que 

assumem a concretização de acções individuais e acções de 

carácter colectivo, tendo como objectivo elevar a competitividade do 

território, através de produtos e serviços de qualidade e com critérios 

diferenciadores

síntese


