
 

 

1ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE TURISMO SUSTENTÁVEL DO ALTO MINHO 

Identificação dos fatores positivos e negativos do território CETS do Alto Minho 

Grupo Temático Alojamento 

 

Data: 29 de Julho de 2014   Hora: 09h      

Local: Centro Cultural de Paredes de Coura 

 

1. Localização, acessibilidades e mobilidade no Território CETS 

 

 

FATORES POSITIVOS 

 

 Boas acessibilidades  

 Proximidade a dois aeroportos 

 Transferes de Viana ao aeroporto 

 Locais de passagem dos caminhos de Santiago 

 Proximidade ao território espanhol nomeadamente com a Galiza 

 

FATORES NEGATIVOS 

 

 Sistema de portagens que afastam os visitantes e os turistas nacionais e estrangeiros 

 Deficiente sinalização intrarregional 

 Má qualidade da rede viária – vias secundárias: Limpeza de bermas; Inexistência de barreiras de segurança (rails); Mau estado do piso 

 Não aproveitamos a proximidade a Vigo 

 Falta de alternativa ao automóvel na mobilidade intrarregional 

 



 

 

2. Património Natural, Histórico e Cultural do Território CETS 

 

 

  

FATORES POSITIVOS 

 

 Existência das Áreas Protegidas 

 Monumentos classificado 

 Atividades náuticas que mantém a afluência durante todo o ano 

 Diversidade dos recursos naturais com potencial turístico 

 Genuinidade dos valores da cultura local 

 Rede hidrográfica  

 Rede de ecovias e ecopistas 

 Potencial do litoral para os desportos náuticos 

 Caminhos de Santiago 

 

FATORES NEGATIVOS 

 

 Não promoção de algumas valências nomeadamente rotas 

 Degradação do património edificado 

 Inexistência de limpeza dos acessos a locais com interesse turístico que impede a visita (património natural e cultural) 

 Gestão deficiente das florestas (fogos) 

 Má gestão /ordenamento dos recursos cinegéticos e piscatórios 

 



 

 

3. Serviços turísticos do Território CETS 

 

 

  

FATORES POSITIVOS 

 

 Oferta diversificada e de qualidade do alojamento 

 

 

 

FATORES NEGATIVOS 

 

 Desagregação da oferta para o segmento de Turismo de Negócios 

 Postos de turismo fechados ao fim de semana 

 Clandestinidade da oferta: alojamento, restauração e empresas de animação turística 

 Falta de animação: oferta complementar ao alojamento e restauração 

 Falha na formação dos profissionais de atendimento turístico 

 Rota dos Vinhos: sem informação e ligação com outros empresários 

 

 



 

 

4. Infraestruturas e equipamentos turísticos do Território CETS 

 

  

FATORES POSITIVOS 

 

 Oferta de muitos percursos pedestres 

 Criação da oferta em parapente 

 Transfer para o Aeroporto Sá Carneiro (transporte) 

 Potencial para a Rota dos Moinhos e a sua ligação com atividades económicas tradicionais 

 Caminhos de santiago infra-estruturados (ex. Albergues de Peregrinos) 

 

FATORES NEGATIVOS 

 

 Falta de dinamização das estruturas multiusos (ex. para turismo de negócios 

 A não manutenção da limpeza e sinalização dos Percursos 

 Não há uma boa ou eficiente gestão dos trilhos – usos simultâneos por vários utilizadores e com diferentes meios (bicicleta, pé e motorizadas, …)  

 Má gestão de resíduos e consequentes descargas na rede fluvial 

 Municípios não intervêm ativamente 

 Condições de acessibilidade para pessoas mobilidade condicionada são deficitárias 

 



 

 

5. Organização, promoção e venda do Território CETS 

 

FATORES POSITIVOS 

 

 Boa oferta de ensino profissional e universitário 

 Fiscalização dos empreendimentos que estão a funcionar ilegalmente  

 Existência de uma oferta variada da de eventos musicais, gastronómicos, … que promovem o território 

 

FATORES NEGATIVOS 

 

 Não há promoção externa eficiente – falha das organizações institucionais, associações 

 Promoção externa não valoriza a realidade do Alto Minho 

 Necessidade de maior empenho e envolvimento dos Municípios na promoção do território – mais próximos da realidade local 

 

 

 

  



 

 

6. Contexto socioeconómico do Território CETS  

 

FATORES POSITIVOS 

 

 Formação de qualidade em Turismo 

 Disponibilidade de formação em Hotelaria e Turismo 

 Inclusão dos locais e dos produtos endógenos na promoção 

 Existência / reconhecimento de feiras/mercados locais como emblemáticos 

 

FATORES NEGATIVOS 

 

 Atitude dos jovens, profissionais de turismo - Falha na formação  

 Falta de redes de comunicação: internet, telefone e televisão 

 Pouca ligação de outras actividades económicas ao sector do turismo (ex. produção de vinho - Enoturismo) 

 Deficiente política de empregabilidade dos jovens 

 

 

  



 

 

7. Cooperação interinstitucional e trabalho em rede no Território CETS 

 

FATORES POSITIVOS 

 

 Cooperação transfronteiriça 

 Cooperação com associações de profissionais de Turismo, Instituições de Ensino; associações de alojamento (ex. TURIHAB) 

 CIM 

 

FATORES NEGATIVOS 

 

 Não há um relacionamento profícuo entre as entidades públicas que têm poder de decisão na região  

 Não há dinâmicas de cooperação entre as entidades privadas/públicas 

 Competição entre instituições e territórios  

 Organismos públicos substituem privados em algumas áreas (ex. alojamento)  

 

 

 

 

 

 


