
2ª Reunião do Fórum Reavaliação (online)

CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL 
DO ALTO MINHO

9 e 10 de Fevereiro de 2021



Informações gerais
• Este evento está a ser gravado - ligue ou desligue a sua câmera de acordo com a sua 

preferência quanto ao seu anonimato na barra inferior da tela.

• Pode aumentar ou diminuir o tamanho da imagem na coluna à esquerda da tela nas 
teclas + e -

• Desligue o microfone e ligue-o apenas se pretender falar na barra inferior da tela.

• Para falar levante a “mão virtual” na barra inferior da tela em “reações” ou junto do seu 
nome em participantes coluna direita e aguarde as instruções do moderador.

• Para perguntas e comentários, use o Cisco Webex® Bate-papo no seu lado direito da 
tela.



Dia 2 Programa (1/2)

CETS I 

 Sessão plenária  

9h00 Apresentar em plenário os resultados das sessões do dia 1: 

ofertas da nova Estratégia e Plano de Ação  

10’ 

09h10 Debate  10’ 

9h20 Constituição dos grupos de trabalho e explicação da 

metodologia de trabalho - Paulo Castro, Ponto Natura  

15’ 

 Sessões paralelas de grupos de trabalho temáticos  

9h35 Grupos de Trabalho: Apresentar e validar as Áreas Temáticas 

para o próximo PA 2021-2024 e identificar os respetivos 

curadores e potenciais interessados na participação das 

reuniões temáticas  

60’ 

10h35 Pausa  15’ 

CETS II 

 Sessão plenária  

10h50 Apresentar a situação da CETS II em Espanha e a estratégia de 

ecoturismo – Amanda Guzmán, Asociación Ecoturismo España  

25’ 

11h15 Debate  15’ 

1h30 1 Apresentação dos compromissos específicos ao território 

CETS II AM - Isabel Sousa, Elos da Montanha  

10’ 

11h40 Debate  15’ 

11h55 Apresentação dos empresários CETS II AM e sua visibilidade 

nas iniciativas EUROPARC – Consórcio  

35’ 

12h30 Próximos passos e encerramento dos trabalhos - CIM Alto 

Minho  

10’ 

12h40 Fim dos trabalhos do Fórum 0’ 

 



Dia 2 Programa (2/2)

CETS I 

 Sessão plenária  

9h00 Apresentar em plenário os resultados das sessões do dia 1: 

ofertas da nova Estratégia e Plano de Ação  

10’ 

09h10 Debate  10’ 

9h20 Constituição dos grupos de trabalho e explicação da 

metodologia de trabalho - Paulo Castro, Ponto Natura  

15’ 

 Sessões paralelas de grupos de trabalho temáticos  

9h35 Grupos de Trabalho: Apresentar e validar as Áreas Temáticas 

para o próximo PA 2021-2024 e identificar os respetivos 

curadores e potenciais interessados na participação das 

reuniões temáticas  

60’ 

10h35 Pausa  15’ 

CETS II 

 Sessão plenária  

10h50 Apresentar a situação da CETS II em Espanha e a estratégia de 

ecoturismo – Amanda Guzmán, Asociación Ecoturismo España  

25’ 

11h15 Debate  15’ 

11h30 Apresentação dos compromissos específicos ao território CETS 

II AM - Isabel Sousa, Elos da Montanha  

10’ 

11h40 Debate  15’ 

11h55 Apresentação dos empresários CETS II AM e sua visibilidade 

nas iniciativas EUROPARC – Consórcio  

35’ 

12h30 Próximos passos e encerramento dos trabalhos - CIM Alto 

Minho  

10’ 

12h40 Fim dos trabalhos do Fórum 0’ 

 



Sessão Plenária

Resultados das sessões do 
dia 1: ofertas da nova Estratégia 
e Plano de Ação 2021-24
Paulo Castro, Ponto Natura



Resultados dos Grupos Trabalho: Ofertas Turísticas

• Houve concordância com as cinco novas ofertas;

• Há sugestões de acerto de designação:
• “Walking and Cycling” sem “AM Greenways”;
• “Oferta Náutica” em vez de “AM Blueways e Estação Náutica”;

• A questão da montanha e do termalismo;

• A animação já adiantou trabalho para hoje.



Debate
Durante o debate, gostaríamos de contar com a sua participação. 
• Intervenção: levante a mão virtual        para pedir para falar e aguarde as instruções do 

moderador.

• Chat: Escreva a sua pergunta no Cisco Webex® Chat. O moderador fará uma seleção entre todas 
as perguntas feitas.



Sessão Plenária

Constituição dos grupos de trabalho e 
explicação da metodologia de trabalho 
para a “validação das Áreas Temáticas  
para o próximo PA (2021-2024)”
Paulo Castro, Ponto Natura



Sessões Paralelas de Grupos de Trabalho Temáticos

• Cada grupo irá reunir virtualmente em salas diferentes durante uma hora

GRUPO 1: Institucionais

Animador: Paulo Castro

Relator: Sandra Estevens

GRUPO 2: Alojamento, 
Restauração e Pontos venda

Animador: Goretti Silva

Relator: Alexandra Nogueira

GRUPO 3: EAT, CEA, AVT 
e Transportes

Animador: Marina Carvalho

Relator: Filipa Lima

• Apresentar, discutir e validar as áreas temáticas; 
• Propor principais linhas de atuação;
• Identificar interessados para as próximas reuniões  temáticas.



2. Validação da lista de Grupos de trabalho/ áreas 
temáticas PROPOSTA APRESENTADA À ETP

Grupo 1 - Rede de 
equipamentos de 
Turismo Natureza 

no Alto Minho 
(PR/GR, Ecovias, 
Centros BTT, etc.) 

Grupo 2 -
A*vidades de 

turismo 
associadas ao 

elemento água, 
no mar e no 

interior 

Grupo 3 -
Desporto de 
natureza em 

espaços 
naturais 

Grupo 5 -
Eventos 

associados ao 
Turismo 
Natureza 

Grupo 4 -
Gastronomia, 
Enoturismo e 
Valorização 

Produtos Locais 
Grupo 6 -

Organização, 
promoção e 

venda da oferta 
de turismo 
natureza do 
Alto Minho 

Grupo 8 -
Estratégia 

Regional para a 
Paisagem do 
Alto Minho 

Grupo 7 -
Conservação / 

Áreas 
Protegidas e 
Classificadas 

Grupo 9 -
Educação 
ambiental 



Introdução da figura de Curador
• Apoiar a coordenação da CETS AM (CIM e Ponto Natura) na consolidação das Linhas de 

Atuação iden>ficadas pelos grupos de trabalho para a respe>va área temá>ca;

• Animar as reuniões da respe>va área temá>ca, apoiando o grupo de en>dades e 
empresas na definição e desenho de possíveis ações que venham a integrar o próximo
Plano de Ação; 

• Ar>cular com a coordenação da CETS AM a operacionalização das ações iden>ficadas;

• Ajudar ao estabelecimento de um consórcio por ação dentro da área temá>ca em que é
competente. 



Curadores
• Grupo 1 - Rede de equipamentos de Turismo Natureza no Alto Minho (PR/GR, Ecovias, 

Centros BTT, etc.): Marina Carvalho (Elos da Montanha); 
• Grupo 2 - AHvidades de turismo associadas ao elemento água, no mar e no interior: Joel 

Pereira (Tobogã);
• Grupo 3 - Desporto de natureza em espaços naturais: Filipe Rego (Centro Aventura);
• Grupo 4 - Gastronomia, Enoturismo e Valorização Produtos Locais: Rafael Oliveira, MICA 

Gastronomia;
• Grupo 5 - Eventos associados ao Turismo Natureza: Sofia Pereira (Feel Viana);
• Grupo 6 - Organização, promoção e venda da oferta de turismo natureza do Alto Minho: 

Isabel Sousa (Explore Iberia);
• Grupo 7 - Conservação / Áreas Protegidas e Classificadas: Paulo Castro (Ponto Natura);
• Grupo 8 - Estratégia Regional para a Paisagem do Alto Minho: Emanuel Oliveira 

(Observatório Técnico Independente);
• Grupo 9 - Educação ambiental: Leonor Cruz (CMIA Viana do Castelo).



Sessões Paralelas de Grupos de Trabalho Temáticos

-Voltamos à sessão plenária em 60 minutos-



Pausa

-Estamos de volta em 15 minutos -



Sessão Plenária

Situação da CETS II em Espanha 
e a estratégia de ecoturismo
Amanda Guzmán, Asociación Ecoturismo España



Debate
Durante o debate, gostaríamos de contar com a sua participação. 
• Intervenção: levante a mão virtual        para pedir para falar e aguarde as instruções do 

moderador.

• Chat: Escreva a sua pergunta no Cisco Webex® Papo-Bato. O moderador fará uma seleção entre 
todas as perguntas feitas.



Sessão Plenária

Compromissos específicos dos 
empresários CETS II do AM
Isabel Sousa, Elos da Montanha



Debate
Durante o debate, gostaríamos de contar com a sua participação. 
• Intervenção: levante a mão virtual        para pedir para falar e aguarde as instruções do 

moderador.

• Chat: Escreva a sua pergunta no Cisco Webex® Bato-papo. O moderador fará uma seleção entre 
todas as perguntas feitas.



Sessão Plenária

Apresentação dos empresários 
CETS II AM e a sua visibilidade 
nas iniciativas EUROPARC
Consórcio



Empresários CETS II AM
• O Alto Minho foi a primeira CETS nacional a implementar a II Fase de reconhecimento dos

empresários do setor do turismo enquanto parceiros da Carta;

• Primeiro Território CETS europeu a priorizar as “empresas” que trabalham em parceria/consórcio;

• Em dezembro de 2019 o Alto Minho reconheceu as primeiras 11 empresas, pelo seu trabalho e
compromisso em prol do desenvolvimento sustentável da sua atividade e do território;

• Em janeiro de 2021 o EUROPARC aprovou a metodologia CETS II nacional e integrou os
empresários do AM na rede europeia de parceiros da CETS II.



Têm a palavra os empresários:



Sessão Plenária

Próximos passos e 
encerramento dos trabalhos
Bruno Caldas, CIM Alto Minho



Próximos Passos (em fevereiro)
• Reunir com a ETP e os curadores das Áreas Temá>cas para discu>r os resultados do Fórum;

• Agendar as reuniões temá>cas para definição das ações do próximo Plano de Ação 2021-24;

• Envio aos par>cipantes do Fórum dos resultados ponderados da discussão dos Grupos de 
Trabalho sobre as Áreas Temá>cas de hoje e calendário das reuniões temá>cas;

• Disponibilização no site hZp://www.cets.altominho.pt do documento de avaliação do Plano de 
Ação 2015-2019 (+2020), das apresentações deste Fórum e dos resultados dos GT; 

• Convidar os interessados para as reuniões das áreas temá>cas.

http://www.cets.altominho.pt/


Processo de reavaliação (1/2)

# AÇÕES A DESENVOLVER 
2020 2021

Nov Dez Jan Fev Mar

1 Elaboração do documento de Avaliação do PA 2015-2019+2020 – Finalizar o documento com base  nas 
fichas de avaliação e inquéritos, análise e tratamento de dados, discussão e validação com a CIM

2
Reunião ETP – Validar o documento de avaliação da execução do PA 2015-2019+2020 e discutir 
metodologia  
para o próximo Fórum (formato online) e definir próximos passos preparatórios

3 Reunião ETP – Apresentar a metodologia da reunião do FPTS (formato online) 

4

Reunião FPTS – Apresentar avaliação PA 2015-2029+2020, atualizar e validar as ofertas, 
estratégia/objetivos 
de desenvolvimento turístico sustentável para o território CETSAM, (com recomendações auditor) e validar 
áreas temáticas (formato online)

5
Reunião ETP - Discutir resultados reunião FPTS, calendarizar reuniões das áreas temáticas que integrarão o 
PA 2021-2024 e que serão discutidas em reuniões específicas para definir as ações/promotores (formato 
online) 

6 Ronda reuniões temáticas - Identificar ações a incluir no Plano de Ação 2021-2024 (formato online) 



Processo de reavaliação (2/2)

# AÇÕES A DESENVOLVER 
2021

Mar Abr Mai Jun-Jul Nov-
Dez

7 Preparação, por parte dos promotores, das Fichas de Ação a incluir no PA 2021-2024

8 Reunião ETP – consolidar o PA 2021-2024 e recolha da informação necessária ao preenchimento 
do  Formulário de Reavaliação (formato online)

9 Consolidar o Dossier de Reavaliação 

10 Reunião FPTS – Apresentar o Plano de Ação 2021-2024 e cerimónia de assinatura dos princípios 
da CETS (formato online) 

11 Submeter o Dossier à Federação EUROPARC

12 Visita de verificação do território a realizar por perito designado pela Federação EUROPARC

13 Reunião do Comité de Avaliação do EUROPARC e comunicação dos resultados

14 Cerimónia de atribuição da CETS



XII Reunião da Rede Europeia de Parques com CETS
29 de Junho a 2 de Julho

Sabugal - Terras do Lince

OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO, ESPERAMOS POR VOCÊS NA PRÓXIMA ...


