
Ecopista do Dão e Vouga 



CIM Viseu Dão Lafões constituída por 
14 municípios:

• Aguiar da Beira
• Carregal do Sal
• Castro Daire
• Mangualde
• Nelas
• Oliveira de Frades
• Penalva do Castelo
• Santa Comba Dão 
• São Pedro do Sul
• Sátão
• Tondela
• Vila Nova de Paiva
• Viseu
• Vouzela 



Produtos Turísticos Integrados
Tipologia Produtos turísticos intermunicipais Produtos turísticos TCP Inter-CIM's

Vetores Cultura, História e Património 
Saúde Natureza e Bem 

Estar 
Científico e 
Tecnológico 

Cultura, História e Património 
Saúde 

Natureza e 
Bem Estar 

Operações 
Turismo 
Cultural

Gastronomia 
e Vinhos

Turismo 
Religioso

Turismo 
Naútico

Turismo 
Montanha e 

Ativo 

Turismo de 
negócios

Lugares 
Património 

Mundial

Roteiro 
Marcos 

Históricos 

Roteiro 
Cerâmica 

Roteiro Lã Roteiro Água 

Viseu Dão Lafões



Estratégia

Viseu Dão Lafões deverá desenvolver uma estratégia que permita que a

sua competitividade turística e notoriedade nacional e internacional sejam

proporcionais à qualidade e importância dos seus recursos naturais e

patrimoniais.



Estratégia

Recursos Dos recursos aos produtos
Acrescentar qualidade de 

serviço

Acrescentar valor 
económico aos produtos e 

serviços

Acrescentar visibilidade e 
notoriedade

Aumentar a procura e o 
rendimento gerado



Aposta nos Recursos Turísticos diferenciadores

• Ecopista do Dão, percursos pedestres e Património Natural;

• Património Cultural classificado;

• Vinho e gastronomia;

• Eventos com relevante vocação turística;

• Programação cultural em rede.

Estratégia



Estratégia 

1. Gastronomia e Vinhos 

2. Turismo Cultural 

3. Turismo Natureza 



Gastronomia e Vinhos 
Eventos Âncora 
• Evento Queijo Serra da Estrela à Chef

• Prove Viseu Dão Lafões

• Agenda Integrada de Eventos – Qualificação de Eventos



Desenvolvimento de um programa de ativação em rede que valorize o património 
cultural material e imaterial existente na região, através da qualificação da oferta e criação de 
condições de acolhimento e visita dos recursos patrimoniais. 

Propõe-se ativar um roteiro de experiências num conjunto de recursos ímpares e de
excelência da região, por exemplo património civil (quintas, solares e casas vinícolas), militar
(castelos, muralhas) ou património religioso (mosteiros, conventos, igrejas), através da
organização de visitas guiadas, atividades culturais e atividades que potenciem
uma experiência turística integrada com outros recursos da região.

Turismo Cultural



Programação Cultural em Rede
 Parceria com a Plataforma Cultural Viseu Dão Lafões

 A parceria com a Plataforma garante qualidade, conhecimento do território, 
profissionalismo, reconhecimento nacional e experiência de trabalho em rede

 O projeto prevê a organização de uma agenda integrada de atividades culturais e 
um conjunto de projetos de itinerância artística, cobrindo todo o território.

 A programação das estruturas profissionais integra também o envolvimento do 
movimento associativo e das instituições de ensino em cada concelho.

 O projeto prevê ainda a realização de uma convocatória aberta para seleção de 
projetos artísticos complementares.



Programação Cultural em Rede 

Rede de Criação e Itinerância

ACERT Binaural/Nodar Cine Clube de Viseu Teatro Montemuro Teatro Viriato 

O Pequeno Polegar Campanologias Beirãs Cinema de verão: 
sessões ao ar livre

Contos de Baco Fibras Longas 



Turismo de Natureza
• Ecopista do Dão e Vouga 

• Sinalização Turística 

• Percursos Pedestre, Bike Roads, Caminho de Santiago 



Ecopista do Dão – Estruturação do Produto



 Estudo Prévio de Requalificação Ambiental da Linha do Dão (REFER - 2003)

 Projeto de Execução da Ecopista do Dão (CIM Viseu Dão Lafões – 2007)

 Lançamento da obra de reconversão do antigo ramal em ecopista 
(Municípios de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão – 2009)

 Investimento de aproximadamente 5 M€ (co-financiamento PO MaisCentro)

Surgimento da Ecopista do Dão



Inauguração
• 01 de Julho de 2011 - Estação de Figueiró (Protocolo de Colaboração)

• 02 de Julho – Caminhada Inaugural



Gestão da Ecopista 

 Regulamento

 Plano de gestão

 Plano de manutenção

 Plano de emergência

 Plano de animação



Mais Valias 
Ao nível local

• Importante equipamento de recreio e
desporto ativo ao serviço das populações

• Promoção de hábitos de vida mais saudáveis

• Mobilidade Sustentável



Mais Valias 
Ao nível regional
• Elemento catalisador no âmbito do

Turismo de Natureza e Touring Cultural e
Paisagístico

• Nova porta de entrada no território,
permitindo a descoberta das suas paisagens
e património

• Reforço da atratividade das cidades de
Viseu, Tondela e Santa Comba Dão

• Promoção da competitividade regional



Entidades Associadas 

• EGWA – Associação Europeia de Vias 
Verdes 

• APCV – Associação Portuguesa de 
Corredores Verdes.



Fruto da integração com a Associação Europeia de Vias Verdes a

Ecopista do Dão participou em projetos europeus:

• Greenways4Tour objetivo: Promover e aumentar a consciência

internacional sobre as vias verdes europeias, apresentando-as como

excelentes infraestruturas para ciclistas, caminhantes.

• Greenways Product objetivo: fortalecer as ecopistas europeias como

produto turístico transnacional com um elevado potencial para o

desenvolvimento sustentável do sector do turismo

Projetos Europeus



Fruto da integração com a Associação Europeia de Vias Verdes a

Ecopista do Dão participou em projetos europeus:

• Greenways Outdoor e Greenways4ALL

objetivo: promoção da ecopista como um recursos acessível a pessoas

com deficiência bem como melhorar a oferta ao nível do turismo

sustentável na Europa.

Projetos Europeus



Promoção e Divulgação
Os primeiros suportes 



Redes Sociais 



UP Magazine    - Imprensa 



Newsletter Digital

Envio de newsletters com
apresentação dos produtos
turísticos de Viseu Dão Lafões,
eventos e novidades.



Estruturação Produto Ecopista do Dão



Estruturados 
11 Tours

Diretório de 
Negócios  em 

PT / ING 



Folheto Mapa Turístico Ecopista do Dão





Ecopista do Dão

Artesanato

Museu

Praia Fluvial

Percurso Pedestre



Participação em Feiras Internacionais
Promoção e comercialização dos produtos turísticos da Ecopista do Dão, junto de um
público que procura especificamente destinos de férias de “Walking and Cycling”

Destinations Nature – França Fiets en Wandelbeurs – Bélgica  



Jornadas Técnicas "Produtos Turísticos da 
Ecopista do Dão"

• Produtos Turísticos Ecopista do Dão

• Enoturismo

• Boas Práticas na Receção de Cicloturistas

• Turismo Cultural 



PRÉMIOS – European Greenways Award



Premio Nacional Mobilidade Sustentável 
em Bicicleta 

Federação Portuguesa 

de Cicloturismo e 

Utilizadores de 

Bicicleta



Ecopista do Vouga 
A Ecopista do Vouga, integra-se na linha do Vouga, uma infraestrutura 

ciclável com cerca de 82 km que se desenvolve sobre o antigo ramal 

ferroviário da Linha do Vouga, descativado em 1980 e que ligava 

Sernada do Vouga (Águeda ) a Viseu



Ecopista do Vouga 
Alguns troços encontram-se já construídos sendo que a Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões assumirá a construção dos troços 

remanescentes assegurando assim a continuidade física da 

infraestrutura nos seguintes troços:

Viseu – 14.167,19m

São pedro do Sul – 6.399,98m

Vouzela – 8.812,16m

Oliveira de Frades – 26.635,66m



Assinatura do Contrato – Construção 
da Linha do Vouga  



Outros Projetos 



Enoturismo na Região Demarcada 
dos Vinhos do Dão



Estruturação de produto
• Estruturação de produto - criação de 

produtos enoturísticos e sua 

comercialização, através de plataforma de 

venda online

• Capacitação - modelo de gestão dos 

produtos estruturados e formação de 

recursos humanos na área da hotelaria e 

restauração

• Comunicação e promoção -
marketing online, produção de conteúdos, 

assessoria de imprensa, press trips, evento 

mediático



PARCEIROS
Trabalho em rede
CIM Viseu Dão Lafões – 14 municípios

Comissão   

Vitivinícola

Regional  

do Dão 

Associação 

de Hotelaria e 

Restauração 

– AHRESP 

Turismo 

Centro de 

Portugal Viseu Marca



Aldeias da Serra do Caramulo

Criação de uma rede de aldeias serranas com identidade e características distintivas 
que sirvam de base para a criação de programas turísticos, essencialmente nas 
vertentes de walking e cycling;

Forte componente de capacitação e estímulo ao investimento privado. 

Conceitos-chave: Economias de montanha, Biodiversidade de Conservação da 
Natureza, Turismo responsável e competitividade territorial.



Greenways




