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Cabeceiras de Basto integra o Projeto DNA – 

Digital Nomads Adventure. Este projeto pionei-

ro, arrojado, vanguardista e tecnológico permitirá 

que Cabeceiras de Basto venha a receber, muito 

brevemente, os Nómadas Digitais. 

A ideia foi uma das vencedoras no âmbito do Pro-

grama Nacional de Qualificação da Administração 

Local Autárquica para o Turismo- ALA+T, da qual 

fazem parte também os municípios de Mondim de 

Basto, Amarante e Baião. 

Os Nómadas Digitais são jovens trabalhadores 

independentes, altamente qualificados, sequiosos e 

profundamente interconectados com o mundo, que 

conciliam a sua atividade profissional com a turísti-

ca, circulando de região em região, de país em país, 

por períodos que vão desde alguns dias até alguns 

meses. Evidenciam um grande interesse no conhe-

cimento e na novidade, procurando experiências 

que apostem na sua integração cultural nos territó-

rios de forma harmoniosa, interagindo com os resi-

dentes. 

A pandemia da Covid-19 veio, inclusive, intensi-

ficar o uso das tecnologias e o recurso ao 

teletrabalho, permitindo que os funcionários 

de uma determinada empresa possam reali-

zar igualmente o seu trabalho em sua casa 

ou em qualquer outro lugar do mundo. 

Aliás, o atual contexto é visto como uma 

oportunidade única de aposta neste nicho, 

constituindo-se este o momento ideal para 

construir estratégias que captem o maior 

número de nómadas. 

Vários países do Mundo lançaram já campa-

nhas de atração aos nómadas digitais, crian-

do condições especiais para receber este 

novo tipo de turismo em ascensão. 

Em Portugal, existem grupos, de como é exem-

plo o grupo Selina, que incorporam na sua orgâ-

nica a captação do turista “nómada”, afirmando 

que o conceito “Travel & Work” está em cresci-

mento, registando, inclusivamente, uma intensifi-

cação com a crise pandémica. 

Prevê-se que a implementação do projeto em 

Cabeceiras de Basto seja em 2021 e que, desta 

forma, se possa começar a receber os nómadas 

digitais, contribuindo, de forma direta, para o 

desenvolvimento do turismo  do concelho. 

O Município de Cabeceiras de Basto pretende 

trabalhar para oferecer todas as condições essen-

ciais, munindo os equipamentos escolhidos para 

o efeito com as tecnologias necessárias à prática 

deste tipo de trabalho, construindo espaços co-

working, fortalecendo as tecnologias de rede 

móvel e proporcionando a estes trabalhadores-

visitantes condições de hotelaria e restauração de 

excelência. 

Estão a chegar a Cabeceiras de Basto os 
Nómadas Digitais  
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produto da paisagem e miradouros. O Município avançou, inclu-

sivamente, com uma candidatura que prevê a construção de estru-

turas de apoio a Miradouros, localizados em vários pontos do 

concelho. Para além dos objetivos de preservação histórico-

cultural, este projeto dos miradouros servirá para proporcionar 

condições de fruição do espaço envolvente e do património paisa-

gístico oferecido. 

O grande potencial das Levadas no Turismo de Cabeceiras de Basto 

O grande potencial das levadas, muito presentes ao longo do 

território do concelho, será agora usado pela Câmara Municipal, 

de forma a atrair turistas a Cabeceiras de Basto. 

O Município ambiciona levar a cabo um investimento nas leva-

das e nos seus trilhos, desenvolvendo o potencial turístico des-

tes recursos naturais, envoltos em beleza e história. 

Com base neste investimento, a Câmara Municipal pretende 

potenciar o património natural das levadas que serviram, duran-

te séculos, para a condução da água aos moinhos, importantes 

edificações para a produção de farinha, necessária para a confe-

ção do pão. Pretende também potenciar o património cultural 

das levadas, uma vez que, a utilidade para a agricultura permitiu, 

ao longo dos séculos, a criação de histórias e lendas às levadas 

associadas, assim como a construção de várias tradições, artes e 

saberes, dignificando e enaltecendo a identidade das gentes do 

concelho. 

As levadas e os trilhos fazem parte de um pacote de produtos 

estratégicos, criados no âmbito da Revisão do Plano de Desen-

volvimento Estratégico do Turismo, do qual fazem parte tam-

bém a Pesca Desportiva, os Desportos Náuticos, os Desportos 

Equestres, a Paisagem e Miradouros. 

O produto das levadas e trilhos está até intimamente ligado ao 
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Cabeceiras de Basto vai ter uma Escola Municipal de Canoagem  

Cabeceiras de Basto, no âmbito do projeto da Estação Náutica e 
dos objetivos anteriormente preconizados subjacentes ao mesmo, 
terá, num período muito próximo, uma Escola Municipal de 
Canoagem. 

Este município, tal como havia sido constatado pela Fórum 
Oceano- Associação da Economia do Mar, dispõe de excelentes 
condições geográficas e de um privilegiado plano de água que 
servirá para a dinamização de desportos náuticos. 

Entretanto, já foram dados passos acertados para a criação desta 
escola, tal como, a aprovação, em Reunião Camarária, do proto-
colo de cooperação entre a Câmara Municipal, Entidade Coorde-
nadora da Estação Náutica, e a Federação Portuguesa de Canoa-
gem. Esta última entidade, congratulou, imediatamente, o Execu-
tivo Municipal, antecipando as boas-vindas ao município na 
“família” que constituiu esta federação. No dia 26 de novembro 
de 2020, foi assinado o referido protocolo, por ambas as partes, 
oficializando a parceria e reforçando a cooperação na criação de 
uma Escola Municipal de Canoagem. 

Para além disso, de forma intrínseca, este protocolo visa impul-
sionar a prática desportiva, formativa, competitiva e de lazer da 
canoagem. Objetiva também promover a atividade física e 
aumentar o número de praticantes, complementando, em simultâ-
neo, a oferta desportiva e fortalecendo as parcerias entre clubes, 
federação, escolas e autarquia, sensibilizando os cabeceirenses, em 
geral, para a sua prática. O protocolo vigorará pelo período de 
três anos. 

A implementação da Escola Municipal de 
Canoagem constituirá, com certeza, uma 
mais-valia económica e desportiva para o 
concelho. 
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Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto vai apoiar a Economia Local  

No decurso da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo de Cabeceiras de Basto e da evolução da Pandemia 

COVID-19, a Câmara Municipal entendeu como adequado avançar com a elaboração de um Programa Municipal de Apoio à 

Fileira Turística que, em conjunto com o programa já em curso CABECEIRAS TURISMO|ON, possa contribuir também para 

ajudar a dar resposta aos desafios emergentes da 

Pandemia COVID-19. 

Os objetivos estratégicos do Programa são: 

•OE1 - Contribuir  para  dar  respostas  às  urgên-

cias  da  atividade  turística  no  contexto  da pan-

demia Covid-19 ; 

•OE2 - Criar medidas de exceção de apoio à fileira 

turística que contribuam para minorar os impactos 

da pandemia Covid-19; 

•OE3 - Poder continuar a transmitir ao mercado, 

Cabeceiras de Basto, como um destino que é segu-

ro e pode ser visitado em segurança; 

•0E4 - Garantir uma relação emocional com a comunidade local, com o merca-

do e com os visitantes e turistas que permita a recuperação dos níveis de con-

fiança e a manutenção dos negócios/atividade; 

•OE5 - Promover e comunicar o destino, nesta fase de pandemia Covid-19, 

assegurando  uma comunicação dos fatores distintivos do destino: património, 

natureza, náutica, gastronomia. 
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A par deste Programa, e porque no próximo ano a situação pandémica se vai manter, eventualmente até agravar-se, a Câmara Munici-

pal prevê ainda a implementação de um Programa Municipal Extraordinário de Apoio Económico e Social (COVID-19), designado 

por #CabeceirasCuida.  

São objetivos estratégicos do Programa: 

•OE1 - Contribuir para mitigar os efeitos negati-

vos financeiros, procurando dar respostas às 

urgências do setor empresarial que sofreram uma 

quebra abrupta de faturação; 

•OE2 - Apoiar as famílias que viram os seus rendi-

mentos diminuir; 

•OE3 - Comparticipar projetos de intervenção de 

resposta à pandemia, promovidos pelas IPSS’s; 

•OE4 - Apoiar as Associações Locais para dinami-

zar e fomentar o voluntariado; 

•OE5 - Contribuir para o combate e mitigação da 

pandemia. 

Programa Municipal de Apoio à Fileira Turística 

Programa Municipal Extraordinário de Apoio Económico e Social #CabeceirasCuida 
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A Portugal Ventures, com uma linha de apoio denominada Call 

Tourism e lançada em parceria com o Turismo de Portugal, tem 

como objetivo investir entre 200 mil euros e até ao máximo de 1 

milhão de euros em projetos Tecnológicos e Não Tecnológicos, 

no setor do Turismo. As candidaturas estão abertas até ao dia 8 

de janeiro de 2021. 

Com a Call Tourism, pretende-se identificar projetos que contri-

buam para: 

 Aumentar a competitividade da oferta turística do país; 

 Melhorar a experiência do turista em Portugal; 

 Promover a eficiência das empresas do setor. 

As Características das Empresas-alvo são: 

1. Tecnológicos: 

 Existência de MVP – Minimum Viable Product preferen-

cialmente com feedback do mercado e primeiros clientes 

angariados; 

 Projetos orientados para bens transacionáveis ou serviços 

integrando cadeias de valor internacionais; 

 Projetos baseados em I&D, que resultem de um processo 

inovador para criar uma nova tecnologia, processo ou 

objeto, ou que melhorem tecnologias ou processos já exis-

tentes. Será dada preferência aos projetos baseados em 

tecnologias disruptivas; 

 Projetos com uma estratégia clara de proteção e valoriza-

ção da propriedade intelectual. 

 

2. Não Tecnológicos: 

 Nos projetos de hotelaria e similares, é obrigatória o licen-

ciamento, nomeadamente camarário, à data da candidatura 

do projeto; 

 Atividades de animação turística relacionadas com o patri-

mónio cultural e paisagístico; 

 As experiências turísticas que promovam a descoberta de 

novos territórios; 

 Atividades associadas com o aproveitamento de recursos 

endógenos e a revitalização de espaços de interesse cultu-

ral; 

 Alojamento turístico inovador ou que tenha ligação direta 

à promoção da cultura ou do ambiente. 

 

Acesso ao apoio: 

Para informações e esclarecimentos relativos a esta linha de apoio 

consulte o site Call Tourism | Portugal Ventures  

Portugal Ventures vai apoiar o Turismo com o projeto Call Tourism  

Página 4  Newsletter TURISMO edição n.º  3 -  dezembro |  2020  

A Câmara Municipal lançou, 

nesta quadra de Natal e de 

forma a apoiar a economia e o 

impacto da Covid-19 no 

comércio local, dois concur-

sos alusivos à época: A Mon-

tra Mágica e o Doce Cabaz. 

Estes dois concursos aconte-

cem de 30 de novembro a 31 

de dezembro de 2020, sendo 

que para este período foram 

estabelecidas datas específicas 

para os comerciantes se candi-

datarem, para a avaliação do 

júri às montras e aos cabazes 

construídos pelos mesmos e 

ainda para a divulgação dos 

resultados deste concurso. 

Esta iniciativa pretende fun-

cionar como um impulso ao 

consumo no Comércio Local, 

incitando os comerciantes a 

desenvolverem atividades de 

atração aos consumidores, 

contribuindo para embelezar 

os seus estabelecimentos e 

ainda para a promoção e con-

sumo dos produtos endóge-

nos. 

O “Natal” é o Tema Principal 

e à volta do qual os partici-

pantes desenvolverão os seus 

trabalhos. 

Este projeto nasce no âmbito 

da atualização do Plano Estra-

tégico do Turismo de Cabe-

ceiras de Basto (PEDT), sobre 

o qual foi elaborado também 

o Programa Municipal de 

Apoio à Fileira Turística, que 

visa minorar o impacto da 

pandemia nos agentes ativos 

da economia local. 

O Município de Cabeceiras de 

Basto tem uma consciência 

clara da mudança de paradig-

ma na indústria do setor, pro-

vocada pelo confinamento, na 

primeira vaga da pandemia, e 

uma redução acentuada de 

negócio na segunda vaga. 

Dois Concursos de Natal para apoiar o Comércio Local  
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1 - Tendo em conta o atual paradigma mundial/europeu, no 

qual as entidades públicas reúnem os seus esforços no com-

bate à propagação da Covid-19, como se encontra, neste 

preciso momento, pensada a Agenda Cultural 2021? 

R: A Agenda Cultural 2021 está suspensa devido à pandemia 

Covid-19. Contudo, se as condições pandémicas se alterarem 

favoravelmente, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto tem 

todas as condições para retomar e realizar as atividades e iniciati-

vas culturais, recreativas, educativas, desportivas, ambientais e 

socioeconómicas, uma vez que são muito importantes para a 

dinamização do concelho. 

2 - E ainda na base da pergunta anterior, com o Setor do 

Turismo a sair tão danificado pela pandemia, como se 

encontra, neste preciso momento, o Turismo em Cabeceiras 

de Basto? 

R: A pandemia Covid-19 deixou um rasto devastador em vários 

setores de atividade e o Turismo não foi exceção. Podemos afir-

mar que o impacto económico foi muito duro para o setor turísti-

co, condicionando em larga escala a ação dos agentes locais. 

O coronavírus paralisou praticamente a animação turística, o alo-

jamento, a restauração e a cultura. Efetivamente, o Turismo em 

Cabeceiras de Basto, como de resto no país e no mundo, atraves-

sa sérias dificuldades. 

3 - Que estratégias existem já preconizadas para reerguer o 

Turismo no concelho, tendo em conta que este setor, e está 

mais do que provado, contribui fortemente para o cresci-

mento sócio-económico e para a riqueza de uma determina-

da comunidade? 

R: Em 2021 a Câmara Municipal vai implementar o Programa 

Municipal de Apoio à Fileira Turística que, em conjunto com o 

programa Cabeceiras Turismo | On (Portal do Turismo e Esta-

ção Náutica de Cabeceiras de Basto), pretende contribuir para dar 

resposta aos desafios emergentes da pandemia. 

São objetivos daqueles programas criar medidas excecionais de 

apoio à fileira turística que contribuam para minorar os impactos 

da pandemia, transmitindo Cabeceiras de Basto ao mercado como 

um destino seguro. É também objetivo promover o destino 

Cabeceiras de Basto, assegurando uma comunicação dos fatores 

distintivos do território como o património, a natureza, a gastro-

nomia, a náutica, etc., enfatizando que o concelho está preparado 

para receber os visitantes e turistas em segurança. 

Como medidas e ações de incentivo à fileira turística e outros 

serviços, destacam-se o programa de apoio ao comércio local, 

programa de apoio à restauração e às atividades turísticas. 

A Estação Náutica é outro projeto pioneiro da Câmara Municipal 

para o turismo. Cabe-

ceiras de Basto dispõe 

de excelentes condi-

ções geográficas e de 

um privilegiado plano 

de água que será 

potenciado para usu-

fruto da população 

através da dinamização de desportos náuticos. Recentemente e na 

sequência da certificação da Estação Náutica de Cabeceiras de 

Basto foi celebrado um protocolo com a Federação Portuguesa 

de Canoagem tendo em vista a criação de uma Escola Municipal 

de Canoagem no concelho que pretende ser uma mais-valia eco-

nómica e desportiva. 

Proporcionar aos turistas emoções e experiências autênticas e 

enriquecedoras, mais próximas e mais seguras é o grande objeti-

vo. 

4 - Se tivesse de deixar uma mensagem de incentivo às pes-

soas/turistas/visitantes, neste momento… Qual seria? 

R: Cabeceiras de Basto é uma terra de encanto natural. As paisa-

gens de beleza ímpar, aliadas à gastronomia, ao património e à 

cultura, fazem de Cabeceiras de Basto um concelho de excelência 

e verdadeiramente hospitaleiro. E assim continua a ser! 

Os equipamentos públicos, como o Museu das Terras de Basto 

composto pelo Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe, Núcleo de 

Arte Sacra e Casa da Lã, assim como a Casa do Tempo e o Posto 

de Turismo, receberam do Turismo do Porto e Norte de Portugal 

o selo ‘Clean & Safe’ que veio permitir o reforço da confiança dos 

visitantes. Após um período de encerramento devido à pandemia 

COVID-19, aqueles equipamentos municipais implementaram 

um conjunto de medidas de retoma da atividade turística, cum-

prindo os requisitos e as orientações da Direção Geral da Saúde 

no que refere aos procedimentos de limpeza, higiene e medidas 

de proteção em locais públicos, oferecendo aos visitantes total 

segurança. 

Temos uma oferta para todos os gostos. Um concelho para des-

cobrir, desfrutar e degustar. 

Sinta-se seguro e visite Cabeceiras de Basto.  
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O Turismo em Cabeceiras de Basto 
Entrevista | Presidente da Câmara Municipal 

www.visitcabeceiras.pt +351 253 669 100 turismo@cabeceirasdebasto.pt 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | GABINETE DE TURISMO 


