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Resumo 

 
É considerado Projeto Final de curso, aquele que tem carácter obrigatório para 

obtenção do grau académico, neste caso a Licenciatura, sendo também que ao realizar o 

mesmo, propus-me a fazer uma síntese dos conhecimentos adquiridos durante três anos 

do curso de Marketing. 

É a etapa final antes do mercado de trabalho, como tal, trata-se nesse mesmo 

projeto de ferramentas que podem vir a ser utilizadas no futuro profissional. 

Pontos, como publicidade, dinamização, criação de eventos, análises de mercado, 

orçamentação, calendarização, entre muitos outros fizeram parte do dia a dia de trabalho 

com vista à finalização de um percurso académico, 

Finalizando, agradeço esta oportunidade que muito gratificante foi e muito 

prazer e entusiasmo deu na sua elaboração. 
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Introdução 

  

O termo “projeto” tem vários significados e é usado em sentidos diferentes. Por vezes 

associamo-lo a um propósito, uma intenção ou mesmo um desígnio. Noutras situações, 

conotamo-lo como um esquema, um plano ou um programa. Em geral os dois aspetos estão 

presentes, em maior ou menor grau, e de modo mais ou menos explicito naquilo a que 

chamamos projeto.  

Oliveira (2010) defende que um projeto é um processo que requer muita disciplina, 

reflexões sistemáticas sobre a realidade empírica a ser pesquisada, fazendo-se frequentes 

anotações da evolução do pensamento, leituras realizadas e as observações do fenómeno, 

quanto ao objeto de estudo. A mesma autora refere que antes de se formular o projeto, é 

importante tentar responder mentalmente às questões: o que fazer? Porquê? Para quem fazer? 

Onde? Como? E quando? 

 É então com este intuito de fazer algo que possa contribuir para o desenvolvimento de 

uma aldeia/ região, que me proponho ao desafio de dinamizar o Parque de Merendas da 

Quinta da Taberna em Videmonte (PMQT).  

Este projeto académico dividir-se-á em quatro etapas que levarão à dinamização do 

Parque de Merendas da quinta da Taberna (projeto que já se encontra aprovado pela Câmara 

Municipal da Guarda, mais concretamente pelo Departamento de Obras Municipais – Divisão 

de Edifícios Municipais (D.O.M.). 

1ª Etapa - Enquadramento e descrição do projeto 

2ª Etapa- Definição estratégica 

3ª Etapa- Definição operacional 

4ª Etapa- Orçamentação e calendarização 

 

Pretende-se no final deste projeto que a imagem que os “clientes” tenham do PMQT 

seja uma imagem familiar, onde a sua presença se torne constante, podendo usufruir de 

experiências só possíveis num cenário como o que a aldeia de Videmonte e o Parque Natural 

da Serra da Estrela têm para oferecer. 

Visto que um projeto não é algo estático, mas sim dinâmico, todos os aspetos presentes neste 

projeto estão sujeitos a alterações, conforme as oportunidades de aprendizagem que ocorram, 
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ou seja, o projeto não é um trabalho definitivo, pronto e terminado, mas sim um esboço de 

algo que se pretende cumprir, pelo que pode estar sujeito a alterações consideradas oportunas. 

A metodologia utilizada para realizar este projeto baseou-se na recolha de informação 

a nível bibliográfico e numa reflexão delicada para atingir determinados objetivos 

personalizados. Na elaboração deste projeto recorri ao método descritivo, assim como, a 

conhecimentos pedagógicos previamente adquiridos nos semestres anteriores.  

Como fontes de informação, baseei-me em bibliografia existente sobre a temática, e 

nos dados fornecidos pela Junta de Freguesia de Videmonte acerca do PMQT. 



Dinamização do Parque de Merendas da Quinta da Taberna - Videmonte 

 

 

3 

 

Enquadramento  

 

De acordo com a Comissão Europeia, houve um tempo em que o bem-estar da 

sociedade se media pelo seu desenvolvimento económico. Nas últimas décadas, a 

consciência política mudou e fez-nos compreender que o dinheiro não é tao importante 

e que a economia apenas é um meio de atingir o bem-estar humano e social numa época 

de mundialização. A mobilidade é também parte integrante do mundo moderno. A 

migração económica, adequadamente gerida, pode ser benéfica para os povos da Europa 

e do mundo. Consequentemente às medidas económicas veio juntar-se uma série de 

medidas sociais e humanas. (ver em http://ec.europa.eu) 

Sabe-se que o turismo de Sol e Mar é ainda o tipo de turismo que os portugueses 

mais procuram, no Verão, no distrito da Guarda isso não é diferente. Contudo, a Guarda 

está mais “distante” desses destinos, bem como de qualquer ponto do território nacional. 

Isto acontece devido ao aumento dos preços dos combustíveis e ao facto de o distrito da 

Guarda estar “cercado” por SCUTS (autoestrada em regime de portagens virtuais). 

Aliando estes fatores aos baixos rendimentos e à falta de emprego presente neste 

distrito, torna-se complicado para aos habitantes da Guarda a deslocação para férias. 

Embora pareça apenas afetar numa conjuntura pessoal e familiar, afeta todo o 

Distrito da Guarda em termos económicos. A falta de emprego no interior leva à sua 

desertificação, não por vontade da população, mas porque as circunstâncias o obrigam. 

Ao verificar estes fatores, e perante a crise que o nosso País atravessa, os habitantes da 

Guarda têm que arranjar soluções mais viáveis para poderem disfrutar do seu período de 

férias. Surge então a minha ideia de dinamizar o Parque de Merendas da Quinta da 

Taberna em Videmonte. 

O PENT (Plano Estratégico Nacional do Turismo), indica quatro pontos com 

bastante impacto nas alterações do contexto do turismo em Portugal: 

 As alterações económicas 

 O perfil do consumidor/ turista 

 O modelo de negócios e tecnologias de informação  

 A concorrência. 
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Segundo o Jornal Público (2010), “O turismo de natureza está a crescer em 

Portugal. É um dos vários serviços que a diversidade biológica oferece”. É 

fundamental aproveitar as potencialidades que este tipo de turismo tem para oferecer. 

É de salientar que 21% do território nacional é formado por áreas protegidas, 

enquanto Espanha tem apenas 7%. 

De acordo com o PENT – que consagra o turismo de natureza como um dos seus 

produtos estratégicos com maior crescimento e maior capacidade de evolução – a taxa 

de crescimento estimada para o turismo de natureza é de 9% ao ano (acima da média 

internacional que é de 7%). É ainda importante referir que “Portugal parte de base 

muito reduzida e, por isso, o potencial de crescimento é maior e mais rápido que 

noutros destinos”. (PENT) 

Luís Patrão (2010)
1
, antigo presidente do Turismo de Portugal, I.P., afirma que 

“Dar a conhecer o património é a melhor forma de o preservar”, acrescentando ainda 

que é preciso dotar os parques de estratégia de visita.  

Quanto aos números do Turismo de Natureza, podemos referir na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Números do Turismo da Natureza 

2.7 Milhões 
Procura potencial, em número de visitantes, de ecoturismo e turismo 

da natureza em Portugal 

822 Mil 
Pessoas que procuram o conceito de ecoturismo nas áreas protegidas 

portuguesas 

42 860 Participantes em visitas guiadas a áreas protegidas em 2012 

15 Milhões Receitas, em euros, geradas pela observação de cetáceos em Portugal 

9% Taxa de crescimentos anual do turismo da natureza no país. 

4% 
Percentagem de turistas que visitam Portugal motivados pelo 

património natural 

Fonte: Jornal O Publico 

O Parque de Merendas da Quinta da Taberna situa-se na aldeia de Videmonte. 

Esta aldeia fica a cerca de 18 km da cidade da Guarda, localizada em pleno coração da 

Serra da Estrela, pertencendo assim à maior área protegida de Portugal. O Parque 

Natural da Serra da Estrela é considerado pelo Conselho da Europa como Reserva 

                                                 
1
 Ver em Jornal Publico, Além de Sol e Mar, o país quer ecoturismo, Edição de 22/04/2010. 
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Biogenética. É também o local da nascente do Rio Mondego que banha a praia fluvial 

junto do PMQT.  

Este local carateriza-se por paisagens naturais únicas que torna a aldeia um sítio 

ideal para a prática de desporto e contato com a natureza.  

Fonte: Google Maps 

Videmonte (imagem 1) é uma aldeia com 49,57 km² de área e que nos Sensos 

(2011) tinha 478 habitantes, um número razoável para uma localidade do interior centro. 

Para além de ser rica em paisagens, possui grandes tradições na agricultura e pastorícia, 

sendo bastante desenvolvida. A aldeia possui excelentes instalações e infraestruturas, 

quer a nível do jardim infantil, do lar de idosos e ainda o edifício do Centro Cultural e 

Social de Videmonte. Este edifício alberga uma sala pertencente à Junta de Freguesia, 

uma Sala de Informática, um Snack-Bar, e um salão para festas.  

Ao acrescentar o PMQT damos a oportunidade para a aldeia ser alvo de maior 

procura, trazendo potenciais clientes ao pequeno comércio. 

Em suma, pretende-se com o PMQT, criar oportunidades de desenvolvimento 

para a aldeia de Videmonte, para o Parque Natural da Serra da Estrela e para o distrito 

da Guarda, promovendo o bem-estar, a diversão, a cultura, a gastronomia, os locais 

turísticos, o património e o desporto. O PMQT tem também o objetivo de fazer com que 

Videmonte seja o destino turístico de eleição do máximo número de pessoas possível. 

Imagem 1 - Mapa Territorial da aldeia de Videmonte 
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Parte I – Dinamizar o Parque de Merendas da Quinta da Taberna 

 

1. Enquadramento 

 

 Hoje em dia a Quinta da Taberna (imagem 2, 3 e 4), possui, um açude, que serve 

de ponto de encontro para várias famílias, que mesmo sem as condições que irão existir 

no futuro continuam a fazer os seus picnic’s, almoços e jantares neste local. Existem 

ainda algumas casas requalificadas, bem como muito espaço para a agricultura, por fim 

situam-se ainda algumas casas que requalificadas dariam excelentes condições para a 

pratica de turismo rural. 

  

                   

O Parque de Merendas da Quinta da Taberna será criado com o propósito de 

propôr ao público uma experiência fluvial. Assim serão criadas infraestruturas a nível 

Imagem 4 - Quinta da Taberna - Videmonte - Local de 

Construção do Parque de Merendas 

Fonte: Elaboração Própria Fonte: Elaboração Própria 

Fonte: Elaboração Própria 

Imagem 2 - Quinta da Taberna – Videmonte - 

Praia Fluvial 
Imagem 3 - Quinta da Taberna - Videmonte - 

Açude 
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de acessos ao parque, estacionamentos, estrutura de apoio á Atividade Florestal, 

instalações sanitárias, mesas de picnic, remodelação das instalações elétricas, e 

vedações que permitam uma melhor segurança aos utentes do parque. 

2. Mercado 

 

Weiler (1992) defende que “O Turismo de Natureza é o tipo de turismo que 

combina educação, recreio e, muitas vezes, aventura numa base comum: a natureza.”

 O turismo de natureza divide-se em dois tipos de mercado: 

 Natureza Soft  

  Natureza Hard 

Embora usem a mesma base (a natureza) são bastantes distintos no que respeita 

às experiências e ambos estão presentes nas atividades a realizar no PMQT. 

O Turismo de Natureza Soft é aquele onde as experiências se baseiam na prática 

de atividades ao ar livre de baixa intensidade, como passeios, percursos pedestres, 

observação de fauna, experiências gastronómicas, entre outros. 

O Turismo de Natureza Hard é o turismo em que as experiências se relacionam 

com a prática de desportos de natureza (rafting, kayaking, hiking, climbing,) e/ou de 

atividades que requerem um elevado grau de concentração ou de conhecimento 

(birdwatching). (ver em www.turismodeportugal.pt) 

 O facto de o Turismo de Natureza possuir atributos mais abrangentes, permitem 

ao PMQT agrupar outras áreas mais específicas, tornando-se num ponto a favor do 

mesmo. Logo poderão trabalhar outras áreas temáticas: Turismo Aventura, Turismo de 

Observação, Ecoturismo, Turismo Desportivo, Turismo Cultural, Turismo Rural, 

Turismo Gastronómico, Turismo Religioso. 

A compreensão destes temas torna-se muito importante na caracterização e 

identificação do perfil dos consumidores, facilitando o reconhecimento dos targets* e 

públicos-alvo. 
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3. A Marca 

 

 De acordo com American Marketing Association
2
 (AMA) “Uma marca é um 

nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos que têm o propósito de 

identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los 

dos concorrentes”.  

 É importante que se veja no PMQT uma marca que se pretende lançar e 

divulgar, criando seu meio envolvente uma imagem de confiança onde o cliente se sinta 

familiarizado com a marca. Ou seja é tao importante trazer pessoas ao PMQT, como 

fazer com que as mesmas se sintam bem e queiram repetir a experiência. 

 Para isto ser possível é importante que todos os elementos envolvidos no PMQT 

estejam focados no mesmo objetivo, desde a Junta de Freguesia de Videmonte, aos 

funcionários que estão em contacto direto com o consumidor. Desta forma pode-se criar 

uma boa imagem do PMQT, indo de encontro aos ideais das pessoas que vão usufruir 

de tudo o que o PMQT tem para oferecer.  

 4. Análise da Concorrência 

 

Citando Kotler (2000). “Não olhe para o ciclo de vida do produto: olhe para o 

ciclo de vida do mercado”. 

Numa análise da concorrência ao nível do distrito da Guarda, verificamos que 

num raio de 20 km existem duas praias fluviais, com reputação bastante elevada e que 

permite aos consumidores associar o nome de uma aldeia/freguesia a um destino fluvial, 

como é o caso de Valhelhas e Aldeia Viçosa. São estes dois locais os principais 

concorrentes do PMQT. 

Assim sendo, há que estudar, analisar e examinar o que existe de positivo nestes 

destinos e transferir para o Parque de Merendas, melhorando-os com o apoio de novos 

conceitos e infraestruturas para criar vantagens competitivas em relação à concorrência.  

É importante referir que a concorrência neste setor, o Turismo de Natureza, é 

muito reduzida. 

                                                 
2
 Ver em http://marketingpower.com, American Marketing Association. 

 

http://marketingpower.com/
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Com o surgimento de Videmonte neste setor, o fator concorrencial será tratado 

de modo diferente, uma vez que as opções vão aumentar. O PMQT destacar-se-á dos 

restantes devido ás atividades, oportunidades e experiências novas que tem para 

oferecer. 

5. Problemas a resolver 

 

É essencial que o PMQT esteja ao alcance de todos, sendo necessário melhorar a 

rede de transportes para a aldeia de Videmonte. A rede encontra-se em funcionamento e 

satisfaz quase todos os habitantes locais, todavia o PMQT irá trazer até Videmonte um 

número mais elevado de pessoas, sendo relevante o melhoramento da rede de 

transportes.  

Por outro lado, é preciso consciencializar a população de que a sua aldeia virá a 

ser alvo de outro tipo de procura. Não é necessário apenas dar a perceber, mas ajudar a 

perceber.  

Segundo Voltaire (1763)
3
, “a ignorância afirma ou nega veemente; a ciência 

duvida”, isto numa situação onde a população é maioritariamente envelhecida e se 

encontra agarrada a costumes e tradições dos seus antepassados. É fundamental 

concentrar recursos, numa tentativa de sensibilização, fazendo do PMQT um projeto em 

que a população saia também beneficiado com o mesmo.  

Para ser possível é primordial que se trace um bom plano de formação, 

possibilitando deste modo o envolvimento das pessoas numa atividade que trará 

benefícios para a aldeia e para os habitantes. O objetivo não é modificar os hábitos dos 

habitantes de Videmonte, mas sim mentalizar as pessoas que podem fazer dos seus 

hábitos e costumes algo lucrativo quer para elas, quer para a aldeia. 

Este plano de formação pressupõe que os habitantes de Videmonte passem a 

interagir com os visitantes do PMQT, como se do próprio negócio se trata-se, ou seja,  

criar na sua mente uma ligação forte ao PMQT para que se sintam a trabalhar em algo 

que fosse dos mesmos. Deste modo o PMQT caminhará rapidamente para o sucesso 

pretendido. 

 É ainda importante referir que este plano de formação pode e deve ser 

dinamizado pela Junta de Freguesia de Videmonte em articulação com o Instituto de 

                                                 
3
 Ver em http://slideshare.net, Slide Share – Discover, Share, Present. 

http://slideshare.net/
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Emprego e Formação Profissional (IEFP), que atualmente realiza formações no Centro 

Cultural e Social de Videmonte. A formação seria direcionada para um interesse comum 

a todos, a sua aldeia. 

Seria fundamental a elaboração de um plano de comunicação, baseado na 

publicidade, com o intuito de dar a conhecer ao público este novo espaço de lazer, 

permitindo que as pessoas se desloquem ate ao PMQT.  

Para Kotler (2000), “se você criar um caso de amor com os seus clientes, eles 

próprios farão a sua publicidade”, ou seja, o chamado boca a boca assumirá um papel 

importante na divulgação do espaço, apenas possível se o serviço corresponder as 

expectativas criadas. 

6. Brand Challenge 

 

Um dos grandes desafios a trabalhar neste espaço, vai ser a consciencialização 

dos consumidores de que o PMQT tem atividades para todas as estações do ano, e não 

apenas para o verão. Apesar do ponto alto deste espaço serem as atividades realizadas 

na zona fluvial, existem outras atividades que serão praticáveis noutras estações do ano. 

Pretende-se então uma comunicação que permita criar notoriedade e projeção ao 

PMQT de modo a que este espaço seja familiar ao público-alvo. 

7. Informação existente e estudos a realizar 

 

O PENT (2007) afirma a importância crescente do Turismo na economia, como 

um dos motores de desenvolvimento social, económico e ambiental a nível regional e 

nacional. 

É ainda importante referir que o desenvolvimento turístico deve suportar-se na 

qualificação e competitividade da oferta, nas características distintivas e inovadoras do 

país, na excelência ambiental e urbanística, na formação dos recursos humanos e na 

modernização das empresas e das entidades públicas.  

Este projeto desenvolve-se com a iniciativa da Junta de Freguesia de Videmonte. Os 

terrenos envolvidos são pertences da mesma, sendo que o espaço fluvial necessita ser 

melhorado. Após esse aperfeiçoamento, este espaço será considerado tão bom como o 
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das praias fluviais de Valhelhas e Aldeia Viçosa. Contribuirá para a sua otimização a 

realização de protocolos com lares e agrupamentos de escolas. 

O desenvolvimento social consiste na evolução dos componentes da sociedade e 

na maneira como estes se relacionam, “ todo o Desenvolvimento é Desenvolvimento 

Social”, e acrescenta que “não há desenvolvimento sem que se altere tanto o capital 

social quanto o humano”. (Franco, 2002) 

Numa sociedade onde as novas tendências ocupam um papel de destaque, a 

implementação das mesmas num contexto de turismo rural torna-se muito importante 

para o PMQT. Assim propõe-se que desenvolvam atividades que permitam oferecer aos 

consumidores experiências que só são possíveis através de uma longa deslocação (como 

por exemplo para outros distritos). 

O fator experiência toma assim um grande destaque na atual sociedade, uma vez 

que hoje em dia se verifica uma redução no número de pessoas por agregado familiar, o 

que permite às famílias individualizar o tempo de lazer, tornando assim muito mais 

viável aos agregados familiares a experimentação de novas atividades.  

O PMQT irá colocar ao dispor do público, várias ofertas turísticas, que embora 

variadas são consequência das condições e clima no terreno, dos costumes e tradições 

da aldeia. Concluindo trata-se de realizar todo o tipo de atividades possíveis presentes 

no PENT, sem que a realização das mesmas sejam prejudiciais. 

As ofertas turísticas que o PMQT tem para oferecer ao seu público são: 

 Turismo de Aventura - está em rápido crescimento junto dos jovens que 

procuram experiências mais ativas (ver em Revista ESGHT UA, 2009)
4
. 

 Ecoturismo - segundo a TIES (The International Ecotourism Society)
5
 é 

uma viagem responsável a áreas naturais, visando preservar o meio 

ambiente e promover o bem-estar da população local. 

 Turismo de Observação - é um segmento do Ecoturismo, onde o 

ecoturista vai para uma área natural, onde observa assim a sua beleza. 

 Turismo Desportivo - atividade que é praticada pelos turistas. É aquele 

que apresenta mais importância para o Turismo, pois permite uma 

                                                 
4
 Ver em http://dosalgarves.com, A Multidisciplinary E-journal. 

5
 Ver em http://ecotourismconference.org, The International Ecotourism Society. 

 

http://www.ecotourism.org/
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melhor organização da oferta turística pela resposta a motivações 

múltiplas. (ver em portoguia.no.sapo.pt) 

 Desporto Turístico - atividade de espetáculo onde os turistas intervêm 

como espetadores.  

 Turismo Cultural- segundo o documento Touring Cultural, do PENT
6
, é 

o ato de descobrir, conhecer e explorar os atrativos de uma região.  

 Turismo Gastronómico - permite usufruir de produtos típicos e 

aprofundar o conhecimento sobre o património gastronómico de um 

território. (Doc Gastronomia e Vinhos, PENT
7
) 

 Turismo Religioso – tem como objetivo central a visita a locais sagrados 

e a participação em rituais de culto, tipicamente por motivos religiosos. 

 Turismo Rural – toma uma postura de presente e futuro. No presente, a 

inclusão de um parque de campismo no PMQT é um fator muito 

importante para o seu desenvolvimento, que irá permitir que se usufrua 

do espaço que rodeia o parque, bem como as atividades que se irão 

desenvolver no mesmo de forma mais integrante. No futuro e como 

aposta muito mais ambiciosa, projeta-se a construção e reconstrução de 

habitações de turismo rural, que irá então permitir acrescentar a este 

elevado lote de atividades, ainda mais, desta feita ligadas ao turismo 

rural, como é o caso de Agroturismo, Turismo de Habitação e Turismo 

Cinegético. 

 O Agroturismo - é o turismo no espaço rural, integrado em explorações 

agrícolas, que permite aos hóspedes o acompanhamento dos trabalhos 

desenvolvidos nessas explorações. Com este tipo de turismo, pretende-se 

que a concessão se torne quase que autossustentável em termos bens 

alimentícios agrícolas. Para além da agricultura, a criação de gado irá 

também tomar um forte destaque no dia-a-dia da concessão de turismo 

rural do PMQT. 

                                                 
6
 Ver em http://turismodeportugal.pt, Turismo de Portugal – Governo de Portugal. 

7
 Ver em http://turismodeportugal.pt, Turismo de Portugal – Governo de Portugal. 

 

http://turismodeportugal.pt/
http://turismodeportugal.pt/
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 O Turismo de Habitação - é o serviço de alojamento prestado em casas 

antigas particulares que pelo seu valor arquitetónico, histórico ou 

artístico são representativas de uma determinada época. 

Por fim e como na área florestal da Aldeia de Videmonte existem várias áreas 

reservadas à prática de caça desportiva, a introdução do Turismo Cinegético faz todo o 

sentido, uma vez que poderá permitir aos caçadores uma nova experiência de caça.  

Finalizando este ponto é importante assinalar que no concelho da Guarda, 

existem duas escolas que nos seus planos curriculares apresentam cursos ligados ao 

desporto. É o caso da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, com um curso 

tecnológico de desporto, e o Instituto Politécnico da Guarda, com uma licenciatura em 

Desporto, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto. Existe em Seia 

um polo do Instituto Politécnico da Guarda, onde se situa a Escola Superior de Turismo 

e Hotelaria. Este fator pode ter importância para o PMQT, pois será importante perceber 

até que ponto será possível a obtenção de protocolos com estas instituições, onde ambas 

as partes saiam beneficiadas com o mesmo. Possíveis estágios e a possibilidade de 

usufruir de uma espaço com grande capacidade para desportos de natureza durante o 

ano inteiro são aspetos positivos, e benéficos para ambas as partes. 

Em suma, é importante analisar e estudar todas as opções possíveis, com o 

objetivo de traçar um plano de atividades que permita levar o público ao PMQT, 

fazendo assim com que este espaço se torne familiar e sinónimo de qualidade, criando 

assim uma imagem muito favorável ao PMQT. 

8. Analise SWOT 

 

 Para Kotler (2000), a unidade de negócios deve estabelecer um sistema de 

inteligência de marketing para acompanhar tendências e mudanças importantes. A 

administração precisa identificar as oportunidades e ameaças associadas a cada 

tendência ou desenvolvimento. 

 SWOT é a sigla dos termos ingleses Strenghts – Forças (tabela 4), Weaknesses – 

Fraquezas (tabela 5), Opportunities – Oportunidades (tabela 2) e Threats – Ameaças 

(tabela 3). Como a própria sigla indica, a análise SWOT é o levantamento e a 

interpretação dos pontos fortes e pontos fracos de uma organização, bem como das 

oportunidades e ameaças a que ela está sujeita no seu ambiente externo. 
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 Embora seja bastante divulgada e citada por autores, não existe um consenso 

sobre a origem da análise SWOT. 

Alguns autores defendem que a ideia já era utilizada há mais de dois mil anos, 

pelo general, estrategista e filosofo chinês Sun Tzu (5000 a.C.)
8
 que citava às suas 

tropas a necessidade de se “concentrarem nos pontos fortes, reconhecer os seus pontos 

fracos, agarrarem as oportunidades e protegerem-se contra as ameaças”. 

 É ainda importante referir que a análise SWOT para o PMQT, será baseada na 

análise SWOT do estudo do Turismo de Portugal acerca do Turismo de Natureza. 

Tabela 2 - Análise SWOT - Oportunidades 

 OPORTUNIDADES 

 Existe uma perceção positiva de Portugal, na procura internacional, como 

destino de Turismo de Natureza 

 Crescimento do mercado de Turismo de Natureza 

 Crescente procura do Turismo Aventura em grande parte da população jovem 

 Internet como canal de comercialização 

Fonte: Documento PERFINOV, promovido pela UERN 

Tabela 3 - Análise SWOT - Ameaças 

 AMEAÇAS 

 Apenas 4% da procura é estrangeira  

 Falta de promoção 

 Legislação inadequada 

Fonte: Documento PERFINOV, promovido pela UERN 

Tabela 4 - Análise SWOT - Pontos Fortes 

 PONTOS FORTES 

 Recursos naturais abundantes e espaços naturais diversificados 

 Existência de espaços naturais protegidos 

 Boas acessibilidades 

 Limpeza e conservação das zonas envolventes 

Fonte: Documento PERFINOV, promovido pela UER 

                                                 
8
 Ver em http://pt.wikipedia.org. 
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Tabela 5 - Análise SWOT - Pontos Fracos 

 PONTOS FRACOS 

 Parques mal preparados para o aproveitamento turístico 

 Organização deficiente 

 Pequena dimensão das empresas, que resulta em organizações pouco 

competitivas 

 Insuficiente acumulação de experiência, tecnologia e know-how 

 Falta de regulação e controle 

 Falta de estruturação de produtos com ofertas transversais 

 Deficit de recursos humanos especializados 

Fonte: Documento PERFINOV, promovido pela UERN 

 

 É importante referir que as sugestões (tabela 6) para a análise SWOT irão ser 

dadas com base em cinco fatores: características do território, características ambientais, 

fatores humanos, economia e desenvolvimento institucional. 

 

Tabela 6 - Análise SWOT - Sugestões 

 SUGESTÕES 

 Aproveitar a proximidade da localização do PMQT junto da fronteira terrestre 

com Espanha para atrair ao mesmo turista vindos de Espanha. 

 Aumentar a oferta nas componentes de Turismo de Natureza Hard (Desportos 

Radicais) de modo a combater o aumento da procura nesta componente. 

 Promover atividades de Turismo de Natureza Soft, com o objetivo de promover 

o bem-estar e lazer junto do PMQT 

 Utilizar a Internet e as Redes Sociais como principal canal de comunicação com 

o público, no entanto é preciso ter em conta outros meios de comunicação e 

promoção do PMQT 

 Promover e aproveitar o património natural e o património construído 

 Sensibilizar o público sobre a valorização do ambiente, do turismo de natureza, 

das paisagens e da qualidade de vida em contato com a natureza 

 Intervir na aldeia de Videmonte com o intuito de abrandar o processo de 
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despovoamento cada vez mais acentuado no interior do país 

 Dar formação com o intuito de envolver a população de Videmonte neste 

projeto, mas também apoiar a formação na área de turismo para a região, 

potenciando deste modo o empreendedorismo e retenção de capital humano no 

território 

 Acompanhar o desenvolvimento na sociedade com o objetivo de estar por dentro 

em todos os aspetos que envolvem o PMQT 

 Envolver os Bombeiros Sapadores na limpeza do território do PMQT 

 Aproveitamento e melhoramento das acessibilidades até a aldeia de Videmonte 

 Obrigatoriedade de uma gestão profissional do PMQT com o intuito de criar 

uma gestão competitiva 

 Conservação do meio ambiente e da natureza 

Fonte: Elaboração própria  

Parte II – Comunicação e Estratégias 

 

 Após a análise efetuada na parte I, é mais fácil traçar uma estratégia de 

comunicação, que vá de encontro aos resultados obtidos, apresentando assim uma 

estratégia que represente e se adapte quer à realidade do território do PMQT, quer à 

realidade social e cultural da Aldeia de Videmonte. É necessário elaborar uma estratégia 

onde as ações de comunicação a realizar tenham em comum, a coerência, a coesão e a 

continuidade.  

1. Objetivos e efeitos de comunicação 

 

Kotler (2006) afirma que a Comunicação “é o meio pelo qual as empresas 

procuram informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e marcas 

que comercializam. Em certa parte a comunicação em marketing representa “a voz” da 

marca e é o meio pela qual a mesma estabelece um diálogo e constrói um 

relacionamento com os consumidores.”  

A função dos objetivos de marketing é conduzir e orientar o plano de 

comunicação entre os vários intervenientes na execução do mesmo. É importante referir 
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que estes objetivos, quando atingidos, deverão provocar no consumidor uma alteração 

na mentalidade dos mesmos em relação, neste caso, ao PMQT. 

Com base nas análises efetuadas anteriormente é necessário traçar o caminho a 

percorrer, sabendo que o objetivo principal é dinamizar o PMQT. Torna-se fundamental 

definir os seguintes objetivos de Comunicação: 

 Reeducar os públicos-alvo, fazendo com que a experiência corresponda 

ou mesmo supere as expetativas dos mesmo, podendo deste modo fazer 

com que, o PMQT seja sinónimo de uma boa alternativa aos tradicionais 

destinos de férias, como o turismo de Sol e Praia. 

 Estimular aos públicos-alvo o PMQT e a aldeia de Videmonte como um 

destino turístico que oferece e promove a experimentação de várias 

atividades, de certa forma pouco habituais, mas que quer a nível nacional 

quer internacional têm vindo a verificar um crescimento significativo. 

 Promover a imagem do PMQT associado ao Turismo Aventura, Turismo 

Desportivo e consequentemente Desporto Turístico, uma vez que estas 

modalidades de turismo estão cada vez mais enraizadas na população 

jovem. 

 Referir e propagar os valores ambientais, bem como o território 

envolvente ao PMQT. 

 Estimular a preferência do PMQT como um destino de Turismo de 

Natureza. 

 Valorizar e promover os produtos das gentes de Videmonte, com o 

intuito de criar valor quer para o PMQT, quer para a própria aldeia. 

 Esbater a sazonalidade atribuída ao Turismo de Natureza, mostrando, 

com a realização atividades em todas as estações do ano, que todas as 

modalidades de turismo presentes no PMQT são realizáveis em qualquer 

altura do ano. 

 Assistir e apoiar toda a rede de agentes económicos que possam vir a 

surgir, em forma de patrocinadores, que auxiliem na realização de 

atividades. 

Em suma, definir estes objetivos tem como principal objetivo, criar nos 

consumidores uma rotina de experimentação, que permita não só aos utentes do PMQT 
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voltarem ao mesmo, mas também fazerem em grande parte publicidade ao parque, no 

chamado “boca a boca”. 

É ainda essencial que todo e qualquer tipo de ações realizadas com o intuito de 

propagar o PMQT garantam a sua notoriedade, de modo a conseguir que este seja um 

destino de eleição no distrito da Guarda na categoria do destino Turismo de Natureza. 

Pretende-se então, que a atitude em relação ao PMQT seja principalmente cognitiva, 

onde as crenças acerca dos atributos específicos ou mesmo do objeto na sua totalidade, 

se sobressaiam. Contudo atitudes afetivas e de comportamento não são descartáveis, 

uma vez que a vida do PMQT se encontra no início. É deveras importante o 

estabelecimento de contacto com o público de todas as formas possíveis, uma vez que  “ 

uma atitude pode ser definida como uma tendência ou predisposição do individuo para 

avaliar de um certa maneira um objeto e reagir perante ele, sendo a noção de objeto 

tomada no sentido lato” (Katz e Stotland,1959) 

2. Público-alvo de Marketing e Comunicação 

 

 A segmentação tem como qualquer resultado, independentemente da sua 

definição, a criação de públicos-alvo provenientes da identificação de grupos 

homogéneos de potenciais consumidores. Pois se para Porter (2004), “segmentar o 

mercado é o resultado da divisão de um mercado em pequenos grupos. Este processo é 

derivado do reconhecimento de que o mercado total representa um conjunto de grupos 

com características distintas, que são chamados segmentos”, para Linneman & Stanton 

(1993) segmentar “baseia-se na ideia de que um produto comum não pode satisfazer 

necessidades e desejos de todos os consumidores. Assim sendo, não se pode tratar todos 

da mesma forma, bem como não se pode tratar todos de forma diferente”. 

 No que respeita à comunicação, o método de segmentação por estereótipos é o 

que é frequentemente usado para melhor definir o alvo a que se destinam as atividades a 

realizar, bem como o próprio PMQT. Segundo Luis Rasquilha (2011), “o uso de 

estereótipos permite usar classificar o público-alvo pela sua descrição pormenorizada, 

otimizando a segmentação de marketing e a sua respetiva estratégia”, contudo é 

importante desviar as ações da conotação negativa dos estereótipos, ou seja, o principal 

problema dos estereótipos é que pode fazer com que se julgue alguém injustamente, 

com base em experiências anteriores, então é necessário dar as pessoas a hipótese de 
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mostrar as suas qualidades pessoais e identidades únicas na construção de 

relacionamentos. 

 Após analisar PENT para o Turismo de Natureza, foi possível a elaboração de 

um quadro onde se resumem os públicos-alvo de marketing e comunicação do Turismo 

de Natureza do PMQT (tabela 7). 

Tabela 7 - Públicos-alvo de Marketing e Comunicação 

Marketing Comunicação 

População do Distrito da Guarda 

 

Reformados, casais, famílias com filhos, 

crianças, jovens amantes quer da natureza 

quer de práticas desportivas, profissionais 

liberais ativos, pessoas interessadas em 

gastronomia, religião, entre outras 

atividades. 

População Portuguesa 

 

Reformados, casais, famílias com filhos, 

crianças, jovens amantes quer da natureza 

quer de práticas desportivas, profissionais 

liberais ativos, pessoas interessadas em 

gastronomia, religião, entre outras 

atividades. 

Turistas Estrangeiros 
Reformados, casais, famílias com filhos, 

crianças, jovens amantes quer da natureza 

quer de práticas desportivas, profissionais 
Fonte: PENT 

  Por outro lado é importante realizar uma análise ao perfil básico dos 

consumidores de Turismo de Natureza Soft e Hard (tabela 8), uma vez ambas as 

modalidades de Turismo de Natureza estão presentes no PMQT tem para oferecer aos 

consumidores. 

Tabela 8 - Perfil dos Consumidores de Turismo de Natureza Hard e Soft 

Âmbito 
Consumidores de Natureza 

Soft 

Consumidores de Natureza 

Hard 

Perfil sociodemográfico 
Famílias com filhos, casais, 

reformados. 

Jovens entre 20 e 35 anos, 

estudantes e profissionais 

liberais, 

praticantes/aficionados de 

desportos ou atividades de 

interesse especial. 
Fonte: Documento Turismo de Natureza - PENT 
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Desde a primeira noção de turismo pelos professores Hunziker e Krapf (1942)
9
 

onde se definia o turismo como “o conjunto das relações e fenómenos originários pela 

deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde 

que tais deslocações e permanências não sejam utilizadas para o exercício de uma 

atividade lucrativa principal, permanente ou temporária” existiram vários estudos 

realizados ao longo dos anos, mas segundo a Organização Mundial de Turismo 

(OMT)
10

, o turismo é o “conjunto de atividades desenvolvidas por pessoas durante as 

viagens em locais situados fora do seu ambiente habitual por um período consecutivo 

que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de negócios, entre outros”. 

Resumindo, se o simples conceito de turismo tem vindo a evoluir de ano para 

ano, torna-se necessário evoluir com o mesmo, com o objetivo de proporcionar ao 

consumidor uma melhor experiência de turismo, permitindo que o serviço prestado 

esteja de acordo com a imagem associada. 

3. Estratégia de contato e pontos de suporte 

 

 Nos dias de hoje atravessa-se uma grave crise económica que ataca em grande 

parte as pequenas e médias empresas, assim sendo, a Junta de Freguesia de Videmonte, 

para a criação do seu PMQT não é exceção, sendo então o low budget bastante 

reduzido. Como tal, ações de publicidade serão realizadas mas com restrição 

orçamental, não abdicando de publicitar o PMQT, mas sim optar pelos meios mais 

económicos para o fazer. 

  É de referir que o contato com o consumidor é de extrema importância, a criação 

de relações sólidas e de confiança com o consumidor assume assim um ponto bastante 

forte para o PMQT, assim sendo começa-se a definir a importância do conceito de 

Marketing Relacional neste campo. 

 O Marketing Relacional tem vindo a crescer, fruto do desenvolvimento das 

tecnologias de sistemas de informação, o que lhe permitiu englobar e ultrapassar o 

conceito de Marketing Direto. No entanto os meios tradicionalmente interligados por 

                                                 
9
 Ver em http://www.aiest.org, Association Internationale des Experts cientifiques du Tourisme. 

10
 Ver em http://www2.unwto.org, World Tourism Organization. 
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esta variável de comunicação (mailings, e-mails) tornaram-se uma parte importante, 

senão fundamental, das ferramentas que o Marketing Relacional tem a sua disposição.  

 Neste contexto, sabe-se que o Marketing Relacional, usa frequentemente novas 

tecnologias como a TV Interativa, algo que devido aos elevados custos que apresenta 

iria de contrariar o low budget disponível, então os SMS´s trariam uma grande 

proximidade entre o PMQT e o consumidor. Numa perspetiva de Viral Marketing, a 

internet toma um papel de elevada importância, permitindo a rápida, eficaz e de baixo 

custo propagação da mensagem que se deseja transmitir, através de e-mails. 

 O conceito de Social Media Marketing intervém neste ponto de forma 

preponderante, uma vez que no fenómeno da internet, as redes socias “superpovoadas” 

são um conceito comum a grande maioria dos utilizadores. O que se pretende é difundir 

a mensagem através dessas mesmas redes, que permite espalhar a mensagem de uma 

forma muito ampla e sem grandes custos. 

 Por fim, Marketing de Guerrilha, este conceito foi criado em 1982 por Jay 

Conrad Levinson, que o definiu como sendo “maneiras não convencionais para 

executar atividades de marketing”. Este conceito suporta ainda nas suas características 

o facto de ser realizado com recursos mínimos, o ideal para o PMQT. 

 Estes conceitos apresentam um ponto em comum: o facto de todos criarem 

inevitavelmente a publicidade chamada boca-a-boca. Este tipo de divulgação é muito 

persuasivo, porque passa de amigos para amigos, família para família. Deve-se tentar 

controlar a mensagem espalhada, criando uma imagem que permita ser classificada 

positivamente pelos consumidores e por quem passa a mensagem. 

Em resumo, é relevante referir que o produto turístico, ou seja, tudo aquilo que o 

turista vê, sente, experimenta e compra, desde o momento no qual deixa a sua casa até 

quando retorna, represente e transmita ao público todo o seu atrativo turístico. 

4. Proposta de Comunicação 

 

José Manuel Seruya (in Mercator XXI, 2004) defende que “Há que comunicar 

com qualidade, dotando a comunicação de valores, princípios que constituam 

referenciais para a ação. O Carácter educa-se; a comunicação, também. Mais 

importante: o Carácter comunica-se, concretiza-se numa relação.”  
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A racionalidade na estratégia de comunicação deverá ser ponto essencial, de 

forma a deixar uma imagem de notoriedade e unicidade permitindo assim atingir os 

objetivos traçados. Uma comunicação integrada entre as várias técnicas do Mix da 

Comunicação deverá assegurar uma estratégia de desenvolvimento extensiva. Por outro 

lado, uma estratégia intensiva com vista a aumentar a procura dos habituais 

consumidores é vista como um auxílio a uma estratégia de fidelização que embora 

dependa da satisfação do consumidor, tem como objetivo reforçar a imagem e 

notoriedade da marca e impedir o seu envelhecimento. 

É importante concretizar a ideia de que o PMQT em Videmonte transporte 

consigo a imagem de produto turístico ligado ao turismo de natureza na sua globalidade, 

ou seja, também a todas as atividades que este tem para oferecer ao seu público.  

Inevitavelmente será necessária a contratação de uma agência de comunicação 

para a execução de múltiplos pontos deste Plano de Comunicação, para que a gestão do 

PMQT possa atingir os seus objetivos que irão ser propostos mais á frente, no Mix de 

Comunicação. Por outro lado é fundamental definir e limitar as ações a realizar uma vez 

que o orçamento é reduzido e não se pretende ir muito além do financiamento público, o 

que, não significa que será posta em causa a eficácia da mesma. 

 

4.1. Essência da Marca 

 

 Para King (2008)
11

 “Um produto é uma coisa fabricada numa fábrica; uma 

marca é qualquer coisa que é comprada pelo consumidor. Um produto pode ser 

copiado por um concorrente, uma marca é única. Um produto pode desaparecer 

(perder o seu valor) muito rapidamente, uma marca é eterna.”  

‘‘(...) pelo fato de que nada é por natureza um nome, mas somente quando ele se 

torna símbolo, pois nem mesmo quando sons articulados como o dos animais significam 

alguma coisa qualquer um deles constitui um nome.” Aristóteles citado por Tavares 

(2003)   

  

                                                 
11

 Ver em http://comunicacaomarketing.blogspot.pt, Blog de acesso à informação sobre temáticas da 

Gestão, Branding, Marketing, Comunicação e principalmente Tendências e Inovação. 

 

http://comunicacaomarketing.blogspot.pt/
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A partir do original pensamento de Aristóteles, Kotler (2006) gerou a conclusão 

na qual alega que “as marcas não são produtos de uma natureza particular, e o 

objetivo do vendedor é de fornecer um conjunto de características, atributos, e 

benefícios aos seus consumidores. Todos esses aspetos devem ser considerados, 

estudados, e testados para que a marca não identifique apenas seu produto, e sim, que 

englobe o conjunto de valores e de imagem que a mesma deseja transmitir ao público”. 

Concluindo ainda “talvez a habilidade mais característica dos profissionais de 

marketing seja a capacidade de criar, manter, proteger e melhorar uma marca. Para os 

profissionais de marketing, o estabelecimento de uma marca é a arte e a essência do 

marketing.” 

A evolução do conceito de marca tem vindo a ser sujeito a uma definição cada 

vez mais abrangente, deixando para traz as definições mais básicas, resumindo esta a 

uma das melhores formas de influenciar o comportamento dos consumidores baseada 

em atributos e promessas tangíveis e intangíveis.  

A identidade de uma marca deriva do aspeto físico, carácter e valores da marca. 

É um conceito do emissor. A notoriedade consiste na memorização do nome da marca. 

A imagem é a forma como a marca é identificada. Notoriedade e imagem, 

maioritariamente formadas por um conjunto de associações que a marca detém na mente 

dos públicos, são conceitos do recetor. É então importante que a marca transporte 

consigo o caracter de uma região, ou seja, os seus costumes, atributos, benefícios, 

cultura, tradições, personalidade e sugerir os mesmos aos seus públicos-alvo.  

Como proposta base deste projeto temos a dinamização do Parque de Merendas 

da Quinta da Taberna em Videmonte, (PMQT), como tal o nome Videmonte e PMQT 

será parte integrante da marca, no entanto é necessário atribuir e conquistar valor a 

marca, com referência às atividades a desenvolver no PMQT, bem como tudo o que o 

parque e a aldeia de Videmonte têm para oferecer ao consumidor. 

De modo a que este atributo seja atingido, a criação de um slogan é 

fundamental, que segundo Kotler (1999) deve “sugerir algo a respeito dos benéficos e 

qualidades, ser fácil de pronunciar, reconhecer e lembrar, ser curto, e 

preferencialmente ter no máximo quatro palavras”. 
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Assim sendo, associados à imagem de Videmonte, e funcionando como uma 

assinatura da marca, apresento as seguintes propostas de slogan: 

 Parque de Merendas da Quinta da Taberna – Explore Sensações 

 Parque de Merendas da Quinta da Taberna – Parte à Aventura 

 Parque de Merendas da Quinta da Taberna – Viver em Natureza 

 Parque de Merendas da Quinta da Taberna – Outra Realidade 

 Parque de Merendas da Quinta da Taberna – A Paz no Interior 

 Parque de Merendas da Quinta da Taberna – Diversão na Natureza 

Seguidamente a escolha do slogan, a elaboração de um logotipo, que funcionará 

como a bandeira da marca toma papel importante no reconhecimento da marca. 

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, logotipo “é o sinal adequado a 

identificar uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, distinguindo-a 

das demais, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, 

impressos ou correspondência. É o modo pelo qual determinada entidade pretende ser 

conhecida junto do público”, acrescentando ainda que um logotipo “pode ser 

constituído por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, 

nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de 

ambos”
12

  

O logotipo a desenvolver deverá representar de forma simples, memorável, 

versátil e apropriada a espaço territorial do PMQT (imagem 5), bem como deverá 

inspirar confiança e levar ao reconhecimento e admiração. Para concluir, é de referir 

que o logotipo deve ser duradouro, pois só o logotipo que consegue permanecer ao 

longo dos anos é que é eficaz e estando de acordo com as suas finalidades. Uma 

alteração no mesmo, que não seja apenas por uma questão de modernização, muito 

dificilmente será proveitosa para qualquer marca. 

 

 

                                                 
12

 Ver em http://marcasepatentes.pt, Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
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FONTE: Elaboração Própria  

 

4.2. Eixo de Comunicação e Posicionamento 

 

Segundo Joannis citado por Rasquilha, (2009), “o eixo é o elemento dos 

mecanismos do poder de compra que, sujeitos a uma pressão publicitária, fazem pender 

esses mecanismos de compra, maximizando-os a favor da nossa Marca. O eixo visa 

sempre a estimulação de uma motivação ou a diminuição de um obstáculo. Escolher o 

eixo é escolher a evocação que produza pressão a nosso favor no ato de compra” 

A marca PMQT orienta então as suas atividades para os eixos racionais e 

emocionais, onde o eixo racional faz apelo a mecanismos de compra racionais, como 

por exemplo as condições do território e os seus benefícios, permitindo assim pelo eixo 

emocional, onde se faz apelo a uma identificação com determinados aspetos do universo 

afetivo-social, a ligação afetiva a locais do território bem com as atividades a realizar no 

mesmo. 

Pode definir-se posicionamento como uma escolha estratégica que procura dar 

uma posição credível, diferente e atrativa a uma oferta no seio de um mercado e na 

mente dos clientes. Esta definição sublinha três aspetos de um posicionamento: o 

posicionamento é uma política e não um resultado, o posicionamento é uma decisão 

estratégica, tem uma finalidade de perceção. Em suma, a imagem e significado da marca 

para o consumidor é que importam. 

Imagem 5 - Proposta de Logotipo 
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A Marca PMQT é uma marca representativa de um local e de tudo o que esse 

local, aldeia de Videmonte, mais concretamente a Quinta da Taberna, tem para oferecer 

aos consumidores que procurem turismo de natureza nas várias modalidades. 

 

4.3. Promessa Básica 

 

A promessa básica é o que o serviço tem de diferente, o que ele pode prometer 

ao consumidor. Neste ponto é preciso ter uma abordagem ética, evitando assim a 

associação de uma má imagem ao PMQT, como é a de praticar publicidade enganosa. 

Todo o esforço de comunicação está centrado na obtenção de uma imagem do serviço 

na mente do consumidor, reconhecendo assim o serviço de acordo com a imagem que se 

faz do mesmo. 

 Posto isto, a promessa básica do PMQT, é um território com características 

únicas, ideal para a realização de novas experiencias em contacto com a natureza, 

sempre protegendo e preservando a mesma, de forma a proporcionar o bem-estar entre 

todos os utentes do PMQT e da Aldeia de Videmonte. 

 

4.4. Reason Why 

 

 A Marca PMQT atua sobre vários grupos específicos da população, como é o 

exemplo da população jovem, dos aficionados pela natureza e do lazer em espaços 

rurais. Como tal o Reason Why consiste em criar um anúncio baseado em argumentos 

racionais para convencer o consumidor. 

Assim sendo, os alvos principais são todas as atividades que o PMQT tem para 

oferecer no seu território rico em espaços verdes ideais para a prática de atividades 

descritas no PENT como destinadas aos consumidores da Turismo de Natureza Hard e 

Soft. 

É então importante que a marca associe de forma espontânea e natural os valores 

e recursos que o PMQT tem para oferecer aos seus clientes. 
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4.5. Benefício Social 

 

 O benéfico social consiste no valor que resulta para a sociedade e que resulta de 

um ato específico.
13

 

 É essencial identificar que para os utentes do PMQT os benefícios irão ser 

resultantes da utilização do mesmo, bem como das atividades que podem vir a realizar. 

Este PMQT irá com certeza levar mais gente à aldeia de Videmonte, a população desta 

aldeia irá também com certeza sair beneficiada, com a maior procura ao nível do 

pequeno comércio (cafés, mercearias). Este fator pode contribuir para a implementação 

de novos negócios quer ao nível da aldeia em si, quer mesmo na área do PMQT.  

 

4.6. Tom e Estilo da Mensagem  

 

 É preciso que a mensagem seja adequada aos valores dos consumidores, como 

tal, é preciso referir que o PMQT tem um valor diferente, consoante as pessoas que 

disfrutam do mesmo. O tom bem como o estilo da mensagem deve então ser ajustada 

aos diferentes targets, contudo a mensagem, seja dirigida ao target que for, deve 

representar um desafio à experimentação, criando deste modo o despertar de um 

impulso que leve a visita do PMQT. 

5. Mix de Comunicação 

 

 O mix da comunicação passa por escolher melhor as ferramentas que chegarão 

melhor ao público-alvo. Um investimento bem doseado entre os instrumentos mais 

eficazes para cada caso é a porta de sucesso para a implementação da estratégia 

definida. 

 Esta seleção deve ser realizada de acordo com o target, com os objetivos e 

finalmente pelo orçamento disponível.  

                                                 
13

 Ver em http://mktonline.net/, O Portal do Marketing. 
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 Dentro de cada variável do mix de comunicação irão ser apresentadas sugestões 

que serão apresentadas na Junta de Freguesia de Videmonte, com o objetivo de as 

aplicar ao PMQT e deste modo publicitar, chamar utentes e dar a conhecer o PMQT. 

 

5.1. Publicidade 

 

 Resumidamente, “a publicidade é uma técnica de comunicação de massas, 

destinada a um público específico e que é especialmente paga e utilizada com o 

objetivo de dar a conhecer e valorizar uma marca/serviço/produto/ instituição, 

contribuindo para a sua experimentação, consumo, adesão, fidelização, utilização ou 

apoio.” (Rasquilha,2009). 

 A publicidade é então a ferramenta de comunicação utilizada, mais visível 

perante o público-alvo, sendo a estratégia que mais contacto tem com os mesmos. “A 

publicidade joga com emoções, necessidades, expetativas e todo o tipo de sentimentos 

do recetor das mensagens.” (Felgueira, 2013) 

 É então pretendido que a publicidade atue de forma a informar o público-alvo, 

bem como a aumentar o nível notoriedade, com vista a diminuir o risco e o esforço de 

utilização do espaço e de todas as atividades que se podem realizar no PMQT, ajudando 

então a confirmar a decisão de “compra” e ainda diferenciando o espaço que a aldeia de 

Videmonte oferece aos seus utentes. 

 Em suma, “Primeiro estranha-se. Depois entranha-se” (Pessoa,1927)
14

, é este o 

pressuposto que se pretende alcançar utilizando a ferramenta da publicidade. 

 

5.1.1. Objetivos 

 

 É sabido que o objetivo geral da publicidade é orientar o target para a utilização 

do PMQT, exercendo deste modo uma ajuda na tomada de decisão. A publicidade toma 

um papel relevante no que diz respeito aos problemas a resolver, anteriormente 

referidos, assim como criar na mente do público uma imagem de referência do PMQT. 

                                                 
14

 Ver em http://destak.pt/, O Primeiro diário gratuito em Portugal. 
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No entanto, devemos estabelecer objetivos de publicidade que ajudarão a alcançar os 

objetivos de comunicação, bem como auxiliar na estratégia criativa e de media. 

Os objetivos de publicidade para o PMQT são então os seguintes: 

 Dar a conhecer o PMQT ao público, isto é toda a sua área, bem como todas as 

atividades possíveis de realizar no mesmo; 

 Atribuir ao PMQT os valores do Turismo de Natureza da região; 

 Publicitar de forma gratuita para o recetor nos meios “below the line” (BTL); 

 Publicitar de forma gratuita para o recetor nos meios “above the line” (ATL), 

mais concretamente em outdoors, on-line sites e até mesmo em rádio; 

 Provocar a publicidade boca-a-boca, quer nos meios virtuais, quer na sociedade; 

 Influenciar e convidar os targets a visitar o PMQT nas diferentes épocas do ano; 

 Desenvolver uma relação de confiança com os Órgãos de Comunicação Social 

(OCS). 

 

5.1.2. Target 

 

 Os targets ou alvos das ações publicidade são grande parte do público da 

comunicação, anteriormente referidos, possibilitando deste modo confirmar 

determinadas características no público para quem se vai comunicar. 

 O PMQT fornece serviços pagos, mas contudo, a utilização do espaço pode 

também ser feita de forma gratuita, como uma ida normal ao rio. Não há necessidade de 

identificar grupos socioeconómicos, aplicando deste modo e apenas os critérios de 

segmentação demográficos, onde podemos agrupar os diferentes públicos por idades, 

sexos, peso, dimensão do agregado familiar, facilitando deste modo a comunicação que 

se pretende implementar e para quem se pretende comunicar.  

 

5.1.3 Conceção de ações  

 

Como referido na estratégia de contato, o low budget é reduzido, como tal todas 

as ações a realizar terão de se sujeitar ao um orçamento reduzido, não representando isto 

o incumprimento objetivos estabelecidos para a publicidade. 
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Os métodos usados para a realização de publicidade vão desde os mais 

tradicionais, até ao mais recente conceito de Marketing de Guerrilha, que nesta zona do 

país, o interior centro, é um conceito quase inexistente no que respeita a conceção de 

ações de publicidade. Assim sendo será uma forte aposta, permitindo deste modo que se 

gere o chamado boca-a-boca, prova da criação de impacto no seio dos consumidores e 

despertando ainda a atenção dos OCS (televisões, rádios, jornais combatendo deste 

modo os elevados custos de publicitação nos meios em causa). 

Como consequência da conceção de ações, apresentam-se as sugestões pelas 

quais se irá guiar o PMQT nas suas ações de publicidade, de modo a dar a conhecer, 

chamar a atenção do público e conseguir com que visitem a aldeia de Videmonte.  

SUGESTÃO I – AUTOCARROS E PARAGENS DE AUTOCARROS 

  

A marca Quicksilver (imagem 7), e a IKEA (imagem 6), nas paragens de 

autocarro acima ilustradas, utilizaram um design inteligente e que chama a atenção do 

público, que por sua vez permite que esta se torne numa ação com forte impacto 

publicitário para o PMQT.  Por outro lado, as imagens acima representam aquilo que se 

pretende para o PMQT, a imagem de tranquilidade, paz, conforto, sossego e por outro 

lado a adrenalina associada aos desportos radicais, a diversão, etc. 

São os dois exemplos que mais se aplicam ao PMQT. É de realçar que na Cidade 

da Guarda os pontos de paragem dos autocarros muitas vezes são apenas sinalizados 

com um poste que suporta uma pequena placa com os números dos autocarros que 

passam por cada local, o que faz querer que esta ação iria ter um impacto muito forte, 

Imagem 6 - Campanha Publicitária IKEA Imagem 7 - Campanha Publicitária Quicksilver 

FONTE: http://lapaparrucha.blogspot.pt FONTE: http://lapaparrucha.blogspot.pt 

http://lapaparrucha.blogspot.pt/
http://lapaparrucha.blogspot.pt/
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como já referido anteriormente. No entanto este tipo de ações irá ser apenas realizado 

em locais de passagem do autocarro com origem e destino da aldeia de Videmonte, 

permitindo assim a facilidade em identificar as paragens que podem levar o público ao 

PMQT. 

 

 

 

Por sua vez, os autocarros também serão alvos de estampagens de publicidade, 

mas não apenas para os que se dirigirem ao PMQT. Esta ação permitirá que a 

mensagem se espalhe, não apenas pela Cidade da Guarda, mas também por todos os 

locais e aldeias pelo qual os autocarros circulem, permitindo assim outro tipo de 

divulgação e propagação do PMQT. 

Estas ideias da marca de cerveja Heineken (imagem 8) e da marca de pilhas e 

baterias Duracell (imagem 9), são a base para o que se pretende fazer. Porém poderá 

não ser possíveis estampagens da dimensão que se verifica na campanha publicitária da 

Heineken, o que não impede que não se utilize as traseiras dos autocarros, como desde 

já acontece em alguns autocarros que circulam na Cidade da Guarda (os autocarros que 

se destinarem a aldeia de Videmonte terão uma dimensão de publicidade maior que os 

restantes). 

A ideia que se pretende atingir passa pela mesma ideia que ambas as marcas 

tiveram ao lançar este tipo de publicidade, dar a conhecer e incentivar a 

experimentação, sendo também possível aplicar estas ao PMQT. 

 

Imagem 9 - Campanha Públicitária Heineken Imagem 8 - Campanha Públicitária Duracell 

FONTE: http://inversu.com FONTE: http://inversu.com 

http://inversu.com/
http://inversu.com/
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SUGESTÃO II – CENTRO COMERCIAL 

  

Estas campanhas de guerrilha foram promovidas pela Hopi Hari (imagem 10), 

na promoção do seu parque de diversões, no Brasil, criando com a utilização das 

escadas rolantes de um centro comercial uma publicidade animada e chamativa. Para o 

PMQT pode-se utilizar a mesmas ideia na promoção de todas atividades de desportos 

radicais que se possam realizar no mesmo. 

Por sua vez, a Frontline (imagem 11), procurou fazer com que o público fosse 

parte integrante de uma campanha publicitária, novamente realizada num centro 

comercial, podendo o mesmo acontecer no PMQT, só que desta vez promovendo o 

espaço de lazer existente na Quinta da Taberna em Videmonte, criando então a sensação 

que o público encontra no PMQT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 - Campanha Publicitária Hopi Hari Imagem 11 - Campanha Publicitária Frontline 

FONTE: www.sorisomail.com FONTE: www.mestredicas.com 

http://www.mestredicas.com/
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SUGESTÃO III – BANCOS DE JARDIM 

O que se pretende é incentivar o público à prática de atividades desportivas no 

PMQT. Aderindo à ideia da marca desportiva Nike (imagem 12), procura-se instalar 

bancos de jardim devidamente alterados, ou seja, sem o suporte de assento em sítios 

estratégicos, que vão desde a Cidade da Guarda até aldeias em seu redor, com o objetivo 

de sensibilizar quer para a prática de atividades desportivas, quer para a utilização de 

muito espaço existente para o efeito na Quinta da Taberna em Videmonte. 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem 12 - Campanha Publicitária Nike 

FONTE: www.nike.pt 
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SUGESTÃO IV – OFERTAS TURISTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comercialização da marca PMQT, deve ter como base estratégias e objetivos 

traçados na parte II. Como tal, é importante para o PMQT que as suas características, 

ofertas e atividades colocadas ao dispor do público sejam tratadas a um nível mais 

abrangente que o distrito da Guarda. Publicitar em Revistas (imagem 13 e 14) e 

Folhetos como os que acima se apresentam é marcante para a vida do parque, uma vez 

que quanto maior for a área de alcance da publicidade mais probabilidades tem o PMQT 

de receber mais pessoas, podendo assim demonstrar “pessoalmente”, o que a aldeia de 

Videmonte tem para oferecer ao publico. 

É ainda importante aproveitar a oportunidade para promover produtos e 

costumes desta região, divulgando assim o que de bom se produz e faz na aldeia de 

Videmonte. 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://bibsobreira.blogspot.pt FONTE: http://bpmaguilar.wordpress.com 

Imagem 14 - Revista Outdoor Imagem 13 - Revista Turismo Rural 

http://bibsobreira.blogspot.pt/
http://bpmaguilar.wordpress.com/
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5.1.4. Orçamentação e Calendarização 

 

 Baseado nas sugestões para a publicidade, traçou-se a seguinte orçamentação e 

calendarização (tabela 9 e 10). 

 É importante referir que ações de publicitação do PMQT como as que se 

pretendem implementar em Centros Comerciais (imagem 10 e 11), serão iniciadas antes 

da inauguração do próprio parque com o objetivo de promover o mesmo. 

 

Tabela 9 - Publicidade - Orçamentação 

Sugestão 
Suportes/Produção 

Agência/ Avenças 

Contratações 

Temporárias 
Subtotal 

Autocarros 

Paragens de 

Autocarros 

9.000 € 2.250 € 11.250 € 

Centro Comercial 6.500 € 1.500 € 8.000 € 

Bancos de Jardim 2.000 € 0 € 2.000 € 

Ofertas Turísticas 25.000 € 0 € 25.000 € 

  Total 46.250 € 
Fonte: Elaboração própria  

 

 

Tabela 10 - Publicidade - Calendarização 

    2014     

Sugestão Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Autocarros/ 

Paragens 

de 

Autocarros 

        

Centro 

Comercial 

        

Bancos de 

Jardim 

        

Ofertas 

Turísticas 

        

                        Fonte: Elaboração própria 
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5.2. Promoções 

 

Podemos definir promoções como, “forma direta de persuasão, mais baseada 

em incentivos externos do que em benefícios da marca, que é designada para estimular 

imediatamente a compra e avançar com as vendas” (Rasquilha e Caetano, 2004). No 

entanto, as promoções têm de ter em conta o facto de nunca se poder perder de vista a 

marca para a qual estão a ser usadas e, como tal, cada promoção tem que seguir uma 

lógica de marca. 

É ainda importante referir que existem dois tipos de estratégias promocionais, as 

estratégicas, “que são implementadas para criar um longo e continuo programa de 

atividades com vista a construir lealdade á marca e a manter as vendas” e ainda as 

táticas, “que são implementadas para criar um efeito imediato nas vendas, 

desenvolvendo oportunidades para reagir, ou não, a ameaças dos concorrentes” 

(Rasquilha e Caetano, 2004). 

 

5.2.1. Objetivos 

 

Para o PMQT, as promoções desempenham uma função estratégica que tem como 

base o incentivo à experimentação do parque bem como todas as atividades possíveis de 

realizar no mesmo. Contudo têm também uma função de fidelização do público para 

com o parque. 

Então podemos afirmar que os objetivos das promoções para o PMQT passam por: 

 Dar a conhecer, influenciar à utilização e ainda divulgar o PMQT; 

 Criar uma relação afetiva entre o parque e o público; 

 Ajudar na concretização da utilização do PMQT como destino de Turismo de 

Natureza; 

 Promover o PMQT como destino substituto de outros locais de semelhante 

oferta turística. 
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5.2.2. Target 

 

 Tal como os targets de outro tipo de ações, os targets das ações promocionais 

não variam em nada do previamente definido anteriormente nos públicos-alvo de 

comunicação. Então definimos os targets das ações promocionais, as famílias, crianças 

e os jovens amantes de atividades desportivas alternativas, ou seja, desportos de 

aventura e natureza. 

 Cada um deles será devidamente enquadrado nas sugestões indicadas na 

conceção de ações. 

 

5.2.3. Conceção de ações  

 

 As ações promocionais visam criar uma ligação direta entre o PMQT e o 

público, no entanto pretende-se também criar uma parceria com os agentes a nível 

turístico com o intuito de que as ofertas tenham um valor significante para o público. 

Passando-se assim à elaboração de algumas sugestões considerando o que a gestão do 

próprio parque pode fazer, bem como considerando as parcerias acima referidas. 
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SUGESTÃO I – OFERTA DE EXPERIÊNCIAS 

 O marketing de experiências visa desenvolver oportunidades e situações para as 

marcas atraírem os seus consumidores através de ações promocionais interativas 

(imagem 15), que sejam inesquecíveis na mente e na perceção dos mesmos.  

Em tempos de relacionamentos individuais com os clientes, o marketing de 

experiências tem estado presente nas iniciativas de grandes empresas e marcas, que 

podem proporcionar aos seus clientes múltiplas e variadas experiências, no caso do 

PMQT a oferta é vasta, que vais desde a prática de kayaking, slackline, rappel, escalada, 

entre muitas outras modalidades de desportos de natureza. 

Imagem 15 - Pacote de Experiências Odisseias 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: www.fnac.pt 
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SUGESTÃO II – BRINDES PARQUE DE MERENDAS DA QUINTA DA 

TABERNA 

 Com o objetivo de criar novas razões de consumo, o lançamento e oferta de 

brindes surge numa tentativa de criar laços entre o público e o PMQT. Esta ferramenta 

de Marketing Promocional tem também o poder de atrair novos “consumidores” ao 

parque, e a tudo o que se desenvolve no mesmo. 

 Esta sugestão surge de uma forma tradicional, uma vez que pouca será a 

inovação nos brindes (imagem 16, 17 e 18) a distribuir, ou seja, os mesmos passaram 

pelas tradicionais canetas, isqueiros, fitas de pescoço, uma vez que o valor que estes 

produtos promocionais envolvem é muito mais em conta para o PMQT e a sua gestão. 

 

 

15
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 A fonte aplica-se às três imagens. 

Imagem 18 - Fitas de 

Pescoço Promocionais 
Imagem 16 - Canetas 

Promocionais 
Imagem 17 - Isqueiros 

Promocionais 

FONTE: http://www.nobrinde.com/pt/ 

http://www.nobrinde.com/pt/
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SUGESTÃO III – PRODUTOS 

PROMOCIONAIS 

 A semelhança do que acontece na 

Cidade da Guarda, onde existe um complexo 

que incentiva a prática desportiva, o Parque 

Polis, tem também a vertente de parque de 

diversões onde o target são claramente as 

crianças e onde este mesmo parque de diversões 

tem uma mascote, Popis, mascote essa que 

chega mesmo a dar o nome ao parque. O que se 

pretende no PMQT, é saber cativar o público-

alvo enquanto crianças, com a criação de uma mascote (imagem 19) que irá dar a cara 

em produtos promocionais. É preciso promover a mesma mascote como rosto da marca 

PMQT, junto de um público de uma faixa etária mais elevadas do que as crianças.  

 Em suma, cada um à sua maneira, o objetivo é fazer o PMQT chegar perto do 

público, independentemente da faixa etária, classe social. 

 A mascote ainda em desenvolvimento terá a particularidade de que o seu nome 

irá ser decidido numa votação que envolverá os utentes do PMQT, tentando deste modo 

que os mesmos se sintam como parte integrante da vida do parque. 

 Por fim, identificam-se os produtos promocionais, como t-shirts, bonés, pins, 

carteiras, porta-moedas, entre outros (imagem 20, 21 e 22). 

 

Imagem 19 - Protótipo de Mascote 

Imagem 21 - Protótipo de Boné 

Promocional 
Imagem 20 - T-Shirt Promocional Praia Fluvial de Loriga 

FONTE: Elaboração própria 

FONTE: http://www.nobrinde.com/pt/ 
FONTE: http://www.nobrinde.com/pt/ 

http://www.nobrinde.com/pt/
http://www.nobrinde.com/pt/
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5.2.4. Orçamentação e Calendarização 

 

Com o objetivo de aproximar o público do PMQT surgem as sugestões acima 

identificadas. É fundamental saber quando implementar as atividades (tabela 12) e ter 

em conta o low budget bastante reduzido (tabela 11). 

Tabela 11 - Promoções - Orçamentação 

Sugestão 
Suportes/Produção 

Agência/ Avenças 
Subtotal 

Oferta de experiências 20. 000 € 20.000 € 

Brindes PMQT 5.000 € 5.000 € 

Produtos Promocionais 3.500 € 3.500 € 

 Total 28.500 € 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 12 - Promoções - Calendarização 

    2014     

Sugestão Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Oferta de 

experiências 
        

Brindes 

PMQT 
        

Produtos 

Promocionais 
        

Fonte: Elaboração própria  

 

Imagem 22 - Protótipo de Porta-moedas Promocional 

FONTE: http://www.nobrinde.com/pt/ 

http://www.nobrinde.com/pt/
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5.3. Relações Públicas 

 

Segundo a Associação Francesa de Relações Públicas, “chamam-se Relações 

Publicas às atividades desenvolvidas por um grupo, tendo em conta o estabelecimento e 

manutenção das boas relações entre os membros do grupo e entre os diferentes setores 

de opinião pública.”. Por outro lado, em Inglaterra, o Instituto de Relações Publicas, 

define Relações Públicas como “o esforço deliberado, planificado e permanente para 

estabelecer e manter mutua compreensão entre uma organização e o seu público.”  

 Pretende-se então passar para os públicos-alvo todas as informações uteis que 

acima de tudo possam influenciar na tomada de decisões por parte dos mesmos, ou seja, 

que possas fazer com que os públicos-alvo tomem a decisão de usufruir do PMQT. 

 As Relações Públicas “não significam uma barreira entre a verdade e o 

público” (Lloyd e Lloyd, 1995), ou seja, não servem para “tapar” os olhos do público, 

mas sim para informar o público com verdades irrefutáveis, neste caso sobre o PMQT e 

todo o vasto conjunto de atividades que o mesmo tem para oferecer. 

 

5.3.1. Objetivos 

 

De acordo com Abraham Lincoln
16

 “Ninguém consegue triunfar se a opinião 

pública não está a seu favor. Com a opinião pública do seu lado ninguém é derrotado.”  

A principal função de um profissional de Relações Públicas é o de ser o 

intermediário entre a entidade, empresa ou organização para a qual exerce funções e o 

público ou Opinião Pública. Como consequência desta função, o profissional de 

Relações Públicas influencia diretamente a relação da organização com o público. 

No entanto ao partimos para uma realidade de investigação iremos entender que 

que o propósito da atividade de Relações Públicas “são os públicos”. (Fortes, 2003) 

Posto isto, definimos os seguintes objetivos de Relações Públicas: 

 Construir uma identidade e dar a conhecer a marca junto do público bem 

como agentes que possam vir a cooperar com o PMQT; 

                                                 
16

 Ver em http://mktonline.net/, O Portal do Marketing. 
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 Colocar a reputação do PMQT como positiva e gerir a mesma de maneira 

a educar os públicos para os valores que a empresa tem para dar aos 

utentes do PMQT; 

 Divulgação no Órgãos de Comunicação Social (OCS) das atividades 

desenvolvidas no PMQT, tentado também deste modo estabelecer uma 

relação contínua; 

 Desenvolver, analisar e estudar os vários públicos, bem como as suas 

atitudes, procurando adequar a oferta ao que o público procura. 

 

5.3.2. Target 

 

 Tendo por base os objetivos definidos, os targets das ações de Relações Públicas 

são os Órgãos de Comunicação Social (OCS), instituições com intuito de futuras 

parcerias e os públicos-alvo de comunicação definidos anteriormente. 

5.3.3. Conceção de ações  

 

 O profissional de Relações Públicas do PMQT, tem a obrigatoriedade de 

acompanhar todo o processo de gestão da empresa. Os press releases serão uma 

ferramenta muito utilizada pelo profissional de Relações Públicas, pois será através dos 

mesmos que se irão comunicar aos OCS as ações descritas no plano de publicidade, 

permitindo deste modo a criação da notícia e publicidade gratuita.  

SUGESTÃO I - PRESS RELEASE 

 Um press release, ou seja, um comunicado de imprensa é simplesmente uma 

declaração por escrito distribuído aos meios de comunicação social. Estes, podem servir 

para anunciar uma serie de novidades, desde eventos agendados promoções, prémios 

recebidos, noticias sobre o PMQT, etc.. 

 Os press releases, no PMQT, irão basicamente ser utilizados aquando da 

divulgação de eventos de características competitivas, ou seja, quando se tratam de 

eventos onde existe competição e em competições que são regulamentadas por 

federações ou associações que controlam tal prática desportiva (Prova do Campeonato 

Nacional de BTT regulamentada pela Federação Portuguesa de Ciclismo). Os restantes 
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eventos de características não tao oficiais, serão comunicados tendo por base a 

publicidade em Social Media e a publicidade em outdoors.  

 Por fim pode-se ainda caracterizar os press releases do PMQT, com base na 

imagem do logotipo, podendo colorir e desenhar este documento com base nas 

características do logotipo oficial do PMQT. 

SUGESTÃO II – FEIRAS E EVENTOS 

 A participação da marca em eventos e feiras (imagem 23) tem por base os 

objetivos do Marketing Promocional, que passam por levar a perceção de valor da 

instituição para os clientes por meio de ofertas de redução de preços, programas de 

fidelização, concursos, sorteios e outras ações motivacionais de compras e consumo. 

A presença em feiras e eventos que podem servir de ferramenta de promoção do 

PMQT bem como todo o tipo de atividade que nele se desenvolve, segue como base os 

objetivos de Relações Publicas, porque para além de querer dar a conhecer, o intuito é 

também que o publico se sinta familiarizado com o PMQT, bem como com tudo o que 

se desenvolver e envolve o parque. 

 

  

 

A nível nacional podemos identificar feiras como a EXPO.tur, feira de turismo 

rural e de natureza, para o turismo de observação que é uma das vertentes que serão 

Imagem 23 - Feira de Negócios - Brasil 

FONTE: http://www.feirasbrasil.com.br/ 

http://www.feirasbrasil.com.br/
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implementadas no PMQT. Existe a feira Observanatura, existindo feiras e eventos para 

quase todas a vertentes de turismo praticadas em Videmonte, contudo, no que respeita a 

feiras de turismo aventura, em Portugal existem muito poucas, havendo anos em que 

nenhuma se realiza, então, o objetivo passa por aproveitar cada feira, cada evento para 

demonstrar o que de bom se faz e se tem para oferecer em Videmonte. 

Concluindo, os eventos e feiras em que a gestão do PMQT marcar presença, 

deverão servir para criar uma ligação com o público, mostrando o que o PMQT tem 

para oferecer ao público, por outro lado, pode e deve servir também para adquirir 

conhecimentos, podendo melhorar a qualidade do serviço prestados, ou dos eventos 

realizados. 

 

5.3.4. Orçamentação e Calendarização 

 

A criação de press releases surge como forma de evitar o destorcimento da 

mensagem por parte dos Órgãos de Comunicação Social (tabela 13). Por outro lado, a 

participação em feiras seria uma ferramenta bastante útil para a divulgação do PMQT. 

Conhecer o calendário de feiras de Turismo de Natureza tem uma importância elevada 

(tabela 14), uma vez que em quanto mais feiras o PMQT participar, maior é a 

probabilidade de atrair o público.   

Tabela 13 - Relações Públicas - Orçamentação 

Sugestão 
Suportes/Produção 

Agência/ Avenças 

Contratações 

Temporárias 
Subtotal 

Press Release 2.000 € 0 € 2.000 € 

Feiras e Eventos 15.000 € 4.500 € 19.500 € 

  Total 21.500 € 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 14 - Relações Públicas - Calendarização 

 2014 

Sugestão Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Press 

Release 
        

Feiras e 

Eventos 
Depende do calendário de Feiras e Eventos 

Fonte: Elaboração própria  
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5.4. Patrocínio  

 

 “O Patrocínio é considerado uma relação comercial através da qual é oferecido 

um suporte em troca de direitos e/ou associação” (Sleight, 1989)
17

 

 Até agora a preocupação de em estabelecer o conceito de patrocínio tem levado 

a tirar algumas conclusões interessantes. Em primeiro lugar, o patrocínio constitui uma 

técnica de comunicação, daqui decorrendo que ele pode efetivamente, contribuir para a 

ampliação da mensagem de uma marca ou de uma empresa. Desse modo, tem-se 

revelado um meio de melhorar a relação entre a empresa e os seus consumidores. 

(Rasquilha e Caetano, 2004) 

 Embora o Patrocínio seja um meio de comunicação “mais suave, menos 

estritamente comercial, mas simpático e festivo que responde bem às expetativas 

criadas” (Rasquilha e Caetano,2004), é importante entender o mesmo como um meio 

de comunicação que embora diferente, se articula com todas as vertentes do mix da 

comunicação.  

 

5.4.1. Objetivos 

 

 Investir em patrocínios leva a que o PMQT se proponha a alcançar os seguintes 

objetivos: 

 O estabelecimento de uma identidade entre a marca e o evento patrocinado, 

contribuindo assim para a criação e expansão da identidade da marca; 

 Aumento da notoriedade juntos dos media através da promoção de eventos; 

 Estabelecer uma relação com a comunidade de modo a difundir a imagem da 

marca; 

 Angariação de patrocínios, na tentativa de nomear cada espaço de atividade 

com o nome de um patrocinador. 

                                                 
17

 Ver em http://comunicacaomarketing.blogspot.pt, Blog de acesso à informação sobre temáticas da 

Gestão, Branding, Marketing, Comunicação e principalmente Tendências e Inovação. 

 

http://comunicacaomarketing.blogspot.pt/
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5.4.2. Target 

 

 É importante referenciar que o patrocínio pode não estar apenas ligado a 

determinado evento, mas sim também a atividade desenvolvida por uma instituição, o 

target pode também estar muitas vezes relacionado com o público-alvo do evento. 

 Posto isto, os targets de patrocínios passam por jovens amantes de desportos de 

natureza, música, lazer e bem-estar, famílias e ainda aposentados de todas as classes 

sociais. 

5.4.3. Conceção de ações  

 

 O conceito de Patrocínio coloca varias interrogações ao mix de comunicação, 

como por exemplo: Onde estar? Como estar? Como comunicar? Com que investimento? 

Em que tempo? Com quem? 

Em resposta a estas questões podemos pretender, dependendo de determinadas 

condições que sejam colocadas, patrocinar os seguintes eventos mencionados nas 

seguintes sugestões. 

 

SUGESTÃO I – CIRCUITOS E PROVAS DE BTT 

 O patrocínio de provas de BTT (imagem 24) permitirá chegar junto de vários 

tipos de públicos, uma vez que o BTT é uma modalidade desportiva com uma tremenda 

ascensão ao longo destes últimos três anos. Hoje em dia uma bicicleta faz parte da vida 

de muitas famílias, e prova disso é o enorme crescimento da adesão de ciclistas a provas 

deste tipo por todo o Distrito da Guarda. 
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Para além da exigência de suportes publicitários que deverão ser 

estrategicamente colocados quer ao longo dos circuitos quer em pontos de publicitação 

de provas e mesmo do circuito (imagem 26). Este tipo de suportes publicitários devem 

ser colocados em sítios de principal relevo no circuito, ou seja, em locais como o pódio 

(imagem 25), metas volantes, locais com elevada dificuldade (subidas de categorias 

elevadas), boxes. No que respeita aos fatores extra circuito, a publicidade deverá ser 

feita usando não só os meios social media, mas também e como já referido, através dos 

meios de comunicação social, usando um press release para comunicar com os mesmos. 

 

 

 

Imagem 24 - Cartaz da Prova do Campeonato 

Nacional de BTT - Manteigas 

Imagem 26 - Exemplo de publicidade 

num circuito de BTT 
Imagem 25 - Exemplo de publicidade 

num pódio de BTT 

FONTE: http://obloguedosmanteigas.com 

FONTE: http://www.uvp-fpc.pt/ FONTE: http://www.uvp-fpc.pt/ 

http://obloguedosmanteigas.com/
http://www.uvp-fpc.pt/
http://www.uvp-fpc.pt/
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 Este tipo de patrocínios poderá também permitir a iniciação e estabelecimento de 

parcerias com empresas do Distrito da Guarda, o que poderá dar outro tipo de 

visibilidade as atividades e provas realizada no PMQT. 

 

SUGESTÃO II – FESTIVAL DA JUVENTUDE 

 Atualmente, realiza-se em Videmonte, no verão, em pleno mês de agosto, o 

festival da juventude. É um festival que substitui as tradicionais festas da aldeia de 

Videmonte, que é complementada pela festa religiosa. O que se pretende é transformar 

este festival de fraca visibilidade, num festival com um nome maior, com qualidade 

desde os artistas em palco, até a qualidade da hospedagem, que como muitas vezes 

acontece em festivais de renome a nível nacional, são feitas em parques de campismo. 

A nível distrital, existiu durante vários anos o Festival Serra da Estrela (imagem 

27), que se realizava em Valhelhas, junto da praia fluvial aí localizada. O que se 

pretende é reeditar o que de bom aí foi feito, sendo que parque de campismo e praia 

fluvial já existe no PMQT, bem como um espaço verde perfeito para a realização deste 

tipo de eventos. O que se pretende acrescentar é um vasto lote de atividades que vão 

desde a prática desportiva de várias modalidades que têm uma visibilidade reduzida, até 

ao chamado turismo de observação, uma vez que a aldeia de Videmonte possui 

paisagens únicas. 

O patrocínio deste tipo de eventos vai muito para além da atividade a realizar no 

local. É fundamental criar uma estrutura de comunicação eficaz para este tipo de 

eventos, uma vez que a gestão do PMQT propõe-se a criar algo de uma grandeza 

anormal para o que era habitualmente feito nesta aldeia.  

 

 

 

 

 

Imagem 27 - Cartaz 3º Festival Serra da Estrela 2007 

FONTE: http://www.festivaisverao.com/ 

http://www.festivaisverao.com/
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A importância deste evento pressupõe a criação de suportes publicitários com 

elevada visibilidade, bem como a publicitação do evento nos media. Será 

importantíssimo apostar forte nos meios de social media, provocando quase como um 

vírus nas redes sociais, alastrando deste modo a mensagem que se pretende transmitir. 

Por outro lado é uma boa oportunidade para apostar no conceito de Marketing de 

Guerrilha, tentando não só passar a mensagem mas também criar uma imagem na mente 

dos públicos-alvo. 

5.4.4. Orçamentação e Calendarização 

 

 O orçamento para a realização de uma prova de BTT e de um Festival da 

Juventude pode parecer elevado, porém é um investimento que se encontra sujeito a 

retorno (tabela 15). 

O mês de Agosto é ideal para a realização do Festival da Juventude, enquanto a prova 

de BTT é possível de realizar em todas as alturas do ano (tabela 16).  

 

Tabela 15 - Patrocínio - Orçamentação 

Sugestão 
Suportes/Produção 

Agência/ Avenças 

Contratações 

Temporárias 
Subtotal 

Circuitos e Provas 

de BTT 
10.500 € 0 € 10.500€ 

Festival da 

Juventude 
50.000 € 5.000 € 55.000 € 

  Total 65.500 € 
Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 16 - Patrocínio - Calendarização 

    2014     

Sugestão Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Circuitos 

e Provas 

de BTT 

        

Festival 

da 

Juventude 

        

Fonte: Elaboração própria  
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5.5. Eventos 

 

A falarmos de eventos estamo-nos a referir a “acontecimentos de carácter 

cultural e de entretenimento, que cumprem um objetivo específico de apresentação, 

demonstração ou partilha de informação, dirigidos a um público-alvo específico.” 

(Rasquilha e Caetano, 2004) 

É então possível identificar e realizar vários tipos de eventos que só são 

possíveis derivados às características do território em que o PMQT se encontra. Por 

outro lado, existem certos eventos que embora não tenham muito a ver com o espaço 

territorial, também são possíveis de realizar. 

5.5.1. Objetivos  

 

Os eventos podem ser muito semelhantes ou completamente distinto, no entanto 

têm em comum os seus objetivos. Seja qual for o evento a realizar, os objetivos passam 

sempre por criar no público a vontade de reviver a experiência, ou seja, o objetivo 

fundamental passa por criar uma relação entra a marca e o público, permitindo deste 

modo aumentar a notoriedade do PMQT. 

5.5.2. Target 

 

 Para os eventos que irão ser propostos seguidamente na conceção de ações, o 

target é muito vasto, pois as atividades também o são. Definimos então o target de uma 

forma mais abrangente, onde identificamos todas as pessoas das mais variadas classes 

sociais, uma vez que os eventos procuraram agradar a todos nas suas mais diversas 

características. 
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5.5.3. Conceção de ações 

 

 Os eventos cumprem um papel fundamental para as marcas, no PMQT não será 

diferente, pois: 

 “Aproximam as marcas do público; 

 Apresentam ideias conceitos, mensagens, etc., em ambientes específicos da 

marca; 

 Atuam por osmose e longe da concorrência; 

 Permitem elevada exposição à mensagem principal e a mensagens 

subliminares; 

 Possuem tempos médios de contactos elevados; 

 Garantem retenção em memória de longo prazo.” (Rasquilha e Caetano, 2004)  

Assim, identificar-se-ão os eventos a que o PMQT se propõe realizar. Estes 

serão realizados consoante as diferentes alturas do ano, bem como a procura a que 

estão sujeitos. 

SUGESTÃO I – PRAIA FLUVIAL DA QUINTA DA TABERNA 

 Como referido anteriormente, a praia fluvial do PMQT será o principal foco de 

interesse do público aquando da época balnear, tal como acontece nas praias fluviais de 

Valhelhas e aldeia Viçosa. O que se deseja é poder usufruir da mesma, não apenas 

durante a época de verão mas também durante as outras estações do ano. Ambiciona 

assim dar destaque a praia fluvial através de atividades de Turismo de Natureza Hard, 

como o rafting e o kayaking, no que respeita a atividades de Turismo de Natureza Soft a 

observação e as caminhadas são aspetos onde o Rio Mondego pode ter um papel 

importante. 

O que se pretende é dar protagonismo a um fator que tem tendência a estar 

estagnado durante o Outono, o Inverno e em grande parte da Primavera, é claro que será 

impossível ter durantes estas estações do ano a afluência de público que terá no Verão. 

Contudo o objetivo passa por não deixar “morrer” a praia fluvial durante as restantes 

estações do ano. 
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SUGESTÃO II – CIRCUITO DE ATIVIDADES DE TURISMO DE NATUREZA
18

 

O Distrito da Guarda é rico em complexos desportivos como estádios 

municipais, pavilhões municipais, polidesportivos, que proporcionam ao público 

atividades desportivas mais comuns, como por exemplo o futebol, futsal, andebol, 

voleibol, atletismo nas suas diversas modalidades. No entanto, no que respeita a 

desportos radicais ligados ao turismo de natureza, essa oferta é significativamente muito 

reduzida, sendo esta limitada ao SkiParque em Manteigas, que possui uma pista de ski e 

snowboard artificial e a Estância de Ski da Serra da Estrela situada no concelho de Seia. 

É certo que ambos permitem ao público experiências únicas para grande parte dos seus 

utilizadores, mas a estância de Ski da Serra da Estrela é dependente das condições 

climatéricas para poder realizar as suas atividades. Porém no SkiParque em Manteigas, 

o público tem a possibilidade de usufruir das atividades aí realizadas durante todo o ano, 

visto ser uma pista de ski artificial, que é exatamente a base deste conceito que se 

pretende executar tarefas no PMQT. 

O Circuito de Atividades de Turismo de Natureza consiste em tirar o máximo 

aproveitamento da área que rodeia o PMQT, que se situa no Parque Natural da Serra da 

Estrela, para que se possa criar no mesmo uma cadeia de atividades integrantes do 

Turismo de Natureza Hard e Soft, é a tentativa de aplicar o conceito de polidesportivo 

ao Turismo de Natureza. 

É de referir que o território envolvente ao PMQT é rico em locais proporcionais 

à prática das atividades englobantes do Turismo de Natureza Hard e Soft. Isto permite 

múltiplos trajetos para a prática de BTT e downhill bem como de caminhadas e hiking. 

A proximidade do Rio Mondego permite um longo percurso para a prática de rafting, 

kayaking. As enumeras encostas rochosas são perfeitas para a pratica de climbing. A 

própria praia fluvial da Quinta da Taberna é um local onde se pode praticar slackline de 

várias maneiras. Por outro lado as paisagens presentes na aldeia de Videmonte são 

ideias para a prática do chamado Turismo de Observação bem como a realização de 

passeios. Como a natureza é sinónimo de animais, o local é ideal para a observação de 

espécies como por exemplo birdwatching. É ainda de salientar que tudo isto será 

realizado com base no conceito de Ecoturismo, ou seja, o de preservar a natureza. 

                                                 
18

 Engloba atividades de turismo de natureza Hard e Soft. 
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5.5.4. Orçamentação e Calendarização 

 

Neste ponto surgem aquelas que serão as maiores apostas do PMQT para atrair o 

público. Em termos de orçamento (tabela 17) o Circuito de Atividades de Turismo de 

Natureza é muito dispendioso, mas promete ser um forte ponto de atração, por outro 

lado, a Praia Fluvial da Quinta da Taberna aparece como já acontece em Valhelhas e 

Aldeia Viçosa, para ser o ponto alto das atrações durante a época balnear (tabela 18). 

Tabela 17 - Eventos - Orçamentação 

Sugestão 
Suportes/Produção 

Agência/ Avenças 

Contratações 

Temporárias 
Subtotal 

Praia Fluvial da 

Quinta da Taberna 
Incluída no Projeto da Junta de Freguesia de Videmonte  

Circuito de 

Atividades de 

Turismo de 

Natureza 

150.000 € 25.000 € 175.000 € 

  Total 175.000 € 
Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 18 - Eventos - Calendarização 

    2014     

Sugestão Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Praia 

Fluvial da 

Quinta da 

Taberna 

        

Circuito 

de 

Atividades 

de 

Turismo 

de 

Natureza 

        

Fonte: Elaboração própria  
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5.6. E-Marketing 

 

 E-Marketing é uma ferramenta de marketing que tem como base o uso da 

Internet, “que hoje em dia é uma parte essencial no quotidiano do consumidor e é 

determinante na forma como estes selecionam o melhor fornecedor, escolhem os 

produtos, interagem com marcas e realizam as suas compras.” (Chaffey, Chadwick, 

Johnston e Mayer, 2006). Neste processo serão inevitavelmente incluídos os conceitos 

de Viral Marketing, pela capacidade que a internet tem em se expandir rapidamente, e 

ainda o conceito de Social Media Marketing, que é o conjunto de ações e técnicas de 

web marketing que promovem o correto posicionamento de marcas nas redes sociais, 

sendo hoje uma componente fundamental de qualquer estratégia de marketing.
19

 

5.6.1. Página de Internet 

 

“Se uma organização inovar frequentemente terá muitos fracassos, mas se uma 

organização não inovar, sairá do mapa, logo não existem escolhas”, esta afirmação foi 

proferida por Kotler (1999), que acrescenta ainda “não basta ter apenas uma cultura de 

inovação, é preciso mantê-la constantemente, porque o mundo não para.”
20

  

Citando Kotler (2006) alega que sites eficazes devem ser projetados e 

concebidos respeitando alguns aspetos designados por 7 C’s, ou seja, contexto (layout e 

design), conteúdo (texto, imagem, som e vídeo), comunidade (forma como o site 

permite a comunicação entre os utilizadores), customização (capacidade do site se 

adaptar às necessidades dos diferentes utilizadores e permitir que eles o personalizem), 

comunicação (como o site permita a comunicação site/utilizador, utilizador/site ou nos 

dois sentidos), conexão (nível de conectividade do site a outros sites) e ainda o 

comércio (capacidade do site permitir transações comerciais).  

Para além deste fatores a ter em conta pelos Web Designers, é necessária ter 

atenção a outro grupo de fatores que nos remete para outro “C”, o de Constante 

Mudança, que engloba pontos como os motores de busca, usabilidade, navegabilidade, 

home page e páginas criticas.
21

 

                                                 
19

 Ver em http://mktonline.net/, O Portal do Marketing 
20

 Ver em http://mktonline.net/, O Portal do Marketing 
21

 Ver em http://pwm.pt/, Power Web Marketing; 
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O site do PMQT deve ser desenvolvido tendo em conta aquilo que o público 

quer ter acesso, a quantidade de informação e a qualidade do conteúdo. Basicamente, o 

site do PMQT deverá constituir uma montra ao mesmo, ou seja, trata-se de dar a 

conhecer as atividades colocadas ao dispor do público, comunicar com os mesmos, 

através da criação de um fórum de debate, onde o público poderá interagir com a vida 

do PMQT, onde serão aceites sugestões e criticas com o objetivo de tornar o parque 

melhor e do agrado de todos. 

Finalizando, as componentes multimédia terão forte destaque, no site do PMQT, 

uma vez que, e citando Confúcio, uma imagem vale mais que mil palavras, como tal o 

objetivo é o de ver para querer. Para além do que já se encontra referido, serão ainda 

disponibilizados, contactos importantes, informações sobre a meteorologia, informações 

culturais e ainda informações sobre as tradições, costumes e gastronomia do território. 

5.6.2. Social Media 

 

 A Internet tem o poder de possuir múltiplas e variadas formas de comunicação, 

bem como a capacidade de o transmitir para o público a uma escala global. ou seja, para 

milhões de pessoas. Será fácil identificar as plataformas que se pretende utilizar na 

comunicação do PMQT, no entanto é preciso ter em conta que tenham as mesmas as 

diferenças que tiverem, em comum têm que ter obrigatoriamente os objetivos a que se 

propõem. Então definimos os objetivos de Social Media como os objetivos da imagem 

da marca, que passam por expandir, gerir e manter a mesma. 

 “A grandeza não precisa de sorte, só de suor” (Nike, 2012)
22

, como tal podemos 

não ser grandes mas se se trabalhar como eles, os resultados irão surgir. Tudo isto 

porque até na componente de Social Media, é fundamental ter em conta uma lista de 

aspetos que podem significar a diferença entre o sucesso e o insucesso: 

 Ganhar público requer ação: Qual a logica de postar algo se ninguém está a 

ouvir? É fundamental desenvolver uma abordagem cross-channel para o 

crescimento do seu público. 

 Fazer parcerias para ampliar o alcance da sua mensagem: Com os seus 

parceiros e até com os seus concorrentes podem-se criar ações específicas para 

chegar a mais público. 

                                                 
22

 Ver em http://nike.com/pt/, Nike – Just Do It; 
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 Social Media sem Social Media: Nem tudo o que podemos fazer para as nossas 

marcas deverá partir das redes socias. Que ações podemos pensar para as nossas 

marcar sem usar as redes sociais, mas que podem infiltrar-se nas redes sociais 

dado o hype gerado em torno das mesmas? 

 Utilizar o poder dos Insights do nosso público: É fundamental perceber os 

clientes para além da decisão e da forma de compra. Qual o nível de 

conhecimento que temos sobre os nossos clientes e de que forma se pode 

aproveitar esse conhecimento para gerar engagement? 

 Comunidade primeiro. Negócio depois: Que comunidades são relevantes para 

os clientes e às quais podemo-nos juntar, antes de lhes pedir para comprar? 

 Dados reais ressoam: Como nos podemos tornar fornecedores de dados 

significativos, reais os nossos consumidores ou para o nosso mercado? 

 Conheça as Plataformas: Se está a pensar marcar presença nalgumas 

plataformas sociais, vale a pena conhecer as melhores praticas especificas dessa 

plataforma. 

 Convidar influenciadores: Quem são os seus principais influenciadores e como 

podemos envolve-los na nossa marca ou na divulgação de novas atividades antes 

de chegar ao público?  

 Compartilhe o seu conhecimento: Encontre formas criativas e sociais para 

mostrar a experiência e a relevância que a sua marca tem. 

 Estar a caminho, ou ser o caminho? Pare de desenvolver ações de marketing 

que ficam entre o consumidor e o seu destino. Ao invés pense-mos de que modo 

podemos transformar a marca no caminho ou no destino.
23

 

 Com base nestes pontos, temos conhecimento da forma como a marca deve 

trabalhar nas redes sociais nas quais o PMQT irá marcar presença.  

 

 

                                                 
23

 Ver em http://appm.pt, Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing; 

 

http://appm.pt/
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 Tendo em conta estes fatores, as redes sociais onde o PMQT irá marcar presença 

são:  

 Twitter: Rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações 

pessoais de outros contactos por meio do website do serviço, por sms’s e por 

outros softwares específicos da aplicação. 

 Facebook: Rede social gratuita que gera uma expansão da marca a uma escala 

mundial e ainda gera receitas provenientes da publicidade gratuita. 

 Pinterest e Instagram: Aplicação gratuita que permite o compartilhamento de 

fotos, imagens e mensagens, ideal na publicitação de eventos, é ainda importante 

referir que ambos se conectam com o facebook, o que facilita a publicação em 

várias redes sociais de uma só vez. 

 Youtube: Site que permite o compartilhamento de vídeos, neste caso será 

necessário a criação de vídeos que funcionaram como genéricos quer ao PMQT 

quer as atividades que se possam desenvolver no mesmo, possibilita ainda a 

publicação dos mesmos vídeos nas plataformas acima referidas. 

Finalizando, todas estas redes sociais fazem atuar o conceito de Viral Marketing, 

uma vez que facilmente se fazem chegar mensagens, fotos, imagens, vídeos ao 

público, visto se tratarem de plataformas com grande capacidade de difusão de 

conteúdo. Contudo não deverão ser descuradas outras plataformas onde futuramente 

se possam executar tais tarefas, pois, a “inovação é a chave para um futuro melhor” 

(Steve Jobs citado por Isaacson, 2011) 
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5.6.3. Orçamentação e Calendarização 

 

 A constante inovação que se tem vindo a verificar no mundo, permite que se 

espalhe uma mensagem com bastante facilidade e sem grandes despesas (tabela 19). O 

que se pretende é aproveitar estas características da Internet durante o ano inteiro (tabela 

20). 

Tabela 19 - E-Marketing - Orçamentação 

Sugestão 
Suportes/Produção 

Agência/ Avenças 

Gestão de 

Conteúdos 
Subtotal 

Página de Internet 8.000 € 2.500 € 10.500 € 

Social Media 1.500 € 1.250 € 2.750 € 

  Total 13.250 € 
Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 20 - E-Marketing - Calendarização 

    2014     

Sugestão Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Página de 

Internet 
        

Social 

Media 
        

Fonte: Elaboração própria  
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6. Cronograma 

 

 O seguinte cronograma (tabela 21) estabelece a calendarização de atividades 

global para o PMQT, nomeadamente a sua implementação, acompanhamento e 

execução das ações de comunicação sugeridas anteriormente. 

Tabela 21 - Cronograma 

  Ações 

Ano Mês PMQT Publicidade Promoções RP Patrocínios Eventos 
E-

Marketing 

2014 

Jan. 
Inicio das 

Obras 
- - - - - - 

Fev. | - - - - - - 

Mar. | - - - - - - 

Abr. | Produção de Suportes Preparação/ Estudo Produção 

Mai. 
Fim das 

Obras 
Início Início Início | | Início 

Jun. Inauguração | | | Início Início | 

Jul. | | | | | | | 

Ago. | | | | | | | 

Set. | | | | | | | 

Out. | | | | | | | 

Nov. | | | | | | | 

Dez. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. 

FONTE: Elaboração própria 
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7. Orçamento Global 

 

Tabela 22 - Orçamento Global 

Ações Subtotal 

Publicidade 46.250 € 

Promoções 28.500 € 

Relações Publicas 21.500 € 

Patrocínios 65.500 € 

Eventos 175.000 € 

E-Marketing 13.250 € 

Total 350.000 € 

FONTE: Elaboração própria 
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Sumário 

 

Resultante das sugestões e análises efetuadas resulta o Briefing (tabela 23). O 

Briefing é um documento que contem todas as informações e orientações de que a 

agência tem necessidade para trabalhar eficazmente na conceção da campanha. (Lindon, 

2004) 

Tabela 23 - Briefing 

Análise do Mercado 

A marca “PMQT” insere-se no mercado do Turismo de Natureza. 

O território onde se situa o Parque de Merendas da Quinta da Taberna apresenta 

características únicas para o desenvolvimento de atividades ligadas ao Turismo de 

Natureza, onde se irá promover experiencias únicas em contato com a natureza.  

Descrição da Marca 

A marca “PMQT” é uma marca ligada ao território, onde se pretende associar a mesma 

a um território específico, promovendo as características únicas de uma região para os 

consumidores que procuram destinos ligados ao Turismo de Natureza 

Problemas a resolver 

É fundamental consciencializar a população de Videmonte sobre os benefícios que este 

projeto pode ter para a aldeia, bem como incentivar e apoiar os mesmos em formações 

que possibilitem uma melhor relação com o público.  

Comportamentos e atitudes dos consumidores 

Reformados, casais, famílias com filhos, crianças, jovens amantes quer da natureza 

quer de práticas desportivas, profissionais liberais ativos, pessoas interessadas em 

gastronomia, religião, entre outras atividades. 

Descrição da concorrência 

A concorrência nos destinos de Turismo de Natureza é acentuada na época do Verão 

onde existem múltiplas praias fluviais que podem atrair o publico, contudo o que se faz 

para além da Praia Fluvial, todas as atividades colocadas ao dispor dos diferentes 

publico é que tornam o PMQT num destino apetecível, uma vez que o leque de 

atividades que se pretende apresentar na aldeia de Videmonte não se encontra em 

nenhum outro local próximo do PMQT. 

Objetivos de Comunicação 
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Reeducar os públicos-alvo, fazendo com que a experiencia corresponda ou mesmo 

supere as expectativas dos mesmo, podendo deste modo fazer com que, o PMQT seja 

sinonimo de uma boa alternativa aos tradicionais destinos de férias, como o turismo de 

Sol e Praia. 

Estimular aos públicos-alvo o PMQT e a aldeia de Videmonte como um destino 

turístico que oferece e promove a experimentação de várias atividades, de certa forma 

pouco habituais, mas que quer a nível nacional quer internacional têm vindo a verificar 

um crescimento significativo. 

Promover a imagem do PMQT associado ao Turismo Aventura, Turismo Desportivo e 

consequentemente Desporto Turístico, uma vez que estas modalidades de turismo estão 

cada vez mais enraizadas na população jovem. 

Referir e propagar os valores ambientais, bem como o território envolvente ao PMQT. 

Estimular a preferência do PMQT como um destino de Turismo de Natureza. 

Valorizar e promover os produtos das gentes de Videmonte, com o intuito de criar 

valor quer para o PMQT, quer para a própria aldeia. 

Esbater a sazonalidade atribuída ao Turismo de Natureza, mostrando, com a realização 

atividades em todas as estações do ano, que todas as modalidades de turismo presentes 

no PMQT são realizáveis em qualquer altura do ano. 

Assistir e apoiar toda a rede de agentes económicos que possam vir a surgir, em forma 

de patrocinadores, que auxiliem na realização de atividades. 

 

Mix de Comunicação 

Criação de uma imagem institucional e gráfica para a marca “PMQT”. 

Sugestões e Limitações 

Embora seja importante para o PMQT utilizar o máximo de plataformas possíveis na 

comunicação do espaço e das atividades colocadas ao dispor do público, é fundamental 

fazê-lo de uma forma organizada de modo a não permitir a distorção da mensagem. 

Anexos 

Deverá ser entregue em anexo a planta de localização do projeto da Junta de Freguesia 

de Videmonte, o Parque de Merendas da Quinta da Taberna. 

FONTE: Elaboração própria 
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Conclusão 

 

A realidade do mundo atual exige adaptações constantes dia após dia, sendo que 

o crescimento do Turismo de Natureza em Portugal surge também como consequência 

dessa necessidade. As pessoas procuram hoje em dia uma alternativa ao típico Turismo 

de Sol e Mar. 

O presente projeto tem por objetivo sublinhar a importância alcançada pelas 

práticas turísticas que se desenvolvem em espaços naturais. 

O estudo das componentes estratégicas e de comunicação presente neste projeto, 

devem orientar de forma integrada e funcional toda a ação para que permita num curto 

espaço de tempo que uma marca/local desconhecida(o) se torne num local de referência 

no que respeita ao Turismo de Natureza. 

A realidade do mundo atual exige ideais que rasguem com os métodos de 

comunicação tradicionais. As propostas contidas neste documento permitem estabelecer 

uma relação próxima dos consumidores, pelas emoções, pela experiência, pela natureza 

e o seu bem-estar. 

Pela agregação de informação, conceitos, propostas apresentadas e análises, 

seria possível cumprir com o desafio a que me propus no início da realização deste 

projeto. Assim, aquando do término deste trabalho, será colocada a proposta à Junta de 

Freguesia de Videmonte, aguardando que esta seja útil, funcional e contribua para o 

desenvolvimento da localidade. 

 Gostava de salientar o elevado interesse académico e de aperfeiçoamento 

pessoal a que me propus ao realizar este projeto, sendo que transpôs as minhas 

expetativas iniciais e impulsionou o seu cumprimento.  
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