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Nota prévia

O Alto Minho apresenta-se com uma extraordinária diversidade paisagística, 
a qual é fortemente determinada pelos seus grandes rios que o atravessam des-
de a Montanha até ao mar. Se a “Montanha e os espaços florestais” assumem 
importantes funções e serviços ambientais e ecológicos que estão na base dos 
principais vetores de qualidade de vida das populações locais, os “Rios e Litorais 
do Alto Minho” marcam em definitivo este território e a sua dinâmica, matriz e 
identidade.

Neste encruzar de recursos, o Alto Minho assume-se como a única NUT III 
de Portugal Continental integralmente reconhecida ao nível internacional com o 
Galardão de Carta Europeia de Turismo Sustentável (atribuído desde 2015 pela 
Federação Europeia de Parques - EUROPARC). Cabe salientar que cerca de 30% 
deste território está classificado como Rede Natura 2000 e que este espaço sub-
-regional se distingue no contexto da Região Norte por ser o único cujas áreas 
classificadas abarcam quatro enquadramentos territoriais distintos, estando pre-
sentes no litoral, nos principais vales e rios, e nas zonas montanhosas. De sa-
lientar que uma porção muito significativa das áreas classificadas existentes no 
Alto Minho coincide com áreas de montanha, onde se encontram espécies com 
grande valor para a conservação da natureza.

Para além da importância ao nível da biodiversidade, o território de montanha 
no Alto Minho permitiu que desde a remota ocupação humana se desenvolves-
sem práticas e produtos de qualidade, onde as raças autóctones assumem gran-
de importância económica para as populações locais. Estas raças asseguram di-
versos produtos, tais como os Produtos de Denominação Protegida (DOP) como 
as carnes Barrosã e Cachena da Peneda, e também produtos com Indicação 
Geográfica Protegida (IGP), como o cabrito das terras altas do Minho, que asso-
ciadas ao turismo na natureza, atividades de animação, recreio e lazer, podem, 
desde que geridas as cargas, o uso e a ocupação, ser catalisadores de uma 
mudança de paradigma promovendo a qualidade de vida nos territórios mais 
adversos de Montanha.

Importa também destacar que, em virtude das caraterísticas únicas do Alto 
Minho, o turismo de natureza constitui uma imensa oportunidade que importa 
concretizar para sedimentar no território um paradigma de desenvolvimento eco-
nómico sustentável, assente em novas atividades com rendimento nas áreas de 
baixa densidade que continuadamente se encontram expostas ao risco de deser-
tificação. 
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Por outro lado, importa igualmente salientar que as práticas tradicionais, os 
usos e ocupação ao longo de milhares de anos que mantiveram esta paisagem 
e dão hoje origem a outras oportunidades económicas, devem igualmente ser 
objeto de valoração (económica, ambiental e social) e proteção, com o fim de 
perpetuar a conservação, a sustentabilidade e a resiliência paisagística face às 
alterações climáticas e riscos associados.

Nesta perspetiva, a materialização dos objetivos assumidos na Carta Europeia 
de Turismo Sustentável para o Alto Minho é de primordial importância e cujos 
desafios que se estendem, no atual período de programação de fundos comu-
nitários, até 2030 devem incluir o desenvolvimento de modelos de governança 
territorial que permitam dar resposta a problemas com múltiplas dimensões, que 
exigem abordagens à escala da paisagem e uma forte capacidade de mobiliza-
ção e articulação com os agentes públicos e privados que compõe o dinamismo 
deste território. 

Tornar o Alto Minho um território mais sustentável e genuíno incorpora, neces-
sariamente, uma visão holística considerando as iniciativas neste âmbito, passan-
do também pelo desenvolvimento de uma estratégia que garanta o equilíbrio en-
tre a base ambiental e a base de atividades económicas do território, assumindo 
a qualidade ambiental e a biodiversidade dos territórios rurais como dimensões 
qualificadoras e estruturantes, essenciais para manter o Alto Minho um espaço 
“vivo, atrativo, dinâmico, rico em atividade económica e em tradições culturais”.

José Maria Costa 
Presidente do Conselho Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho



V

III

VI

VI

VII

1

3

6

8

10

14

21

25

29

31

32

Índice

Nota prévia …………………………………………….....................…………….........…………....………………………………..

Índice de Figuras ………………………………………………………………………………………........………………………....

Índice de Quadros …………………………………………………………………………………………........……………………..

Preâmbulo ……………………………………………………………………………………….............................…………………..

1. Introdução ……………………………………………………………………………………………………........…………............

2. O turismo e a montanha do Alto Minho …………….......………...................................………………….

3. Projeto Acontece in Loco ………………………………………………………………………...........…………………...

4. Turismo numa comunidade de montanha ………………………........................................................

    Turismo em Sistelo: sim, mas…   ……………................................…...............................................…...

    Gerir o turismo numa aldeia de montanha ……………………………..............….........…………………..

    Mais turistas, mais benefícios? …………...............................…............................................................

    Quem visita Sistelo e porquê? ……….........................................................................................….......

5. Perspetivas futuras  …………………………………………….....................……………………........…………............

6. Referências ……………………….....………………………………………………………………………........…………...........

7. Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos ………………………………………........................………….....



VI

1

3

8

8

10

11

12

12

13

14

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

28

7

9

11

13

15

Índice de Figuras
Figura 1. Detalhe de um espaço com uso agro-silvo-pastoril e de lazer .............................................
Figura 2. Delimitação da montanha no Alto Minho  ........................................................................................
Figura 3. Sessão de trabalho com a comunidade de Sistelo e com empresas de 
animação turística  ...............................................................................................................................................................
Figura 4. Instalação do contador na Ecovia do Vez, em Sistelo  .............................................................
Figura 5. Opinião das pessoas de Sistelo sobre a importância do turismo para as
aldeias de montanha  .........................................................................................................................................................
Figura 6. Opinião das pessoas de Sistelo face problemas ligados ao turismo  .............................
Figura 7. Placa informativa de exposição (Lugar de Igreja)  ......................................................................
Figura 8. Detalhe de trajes tradicionais de Sistelo na exposição etnográfica  ................................
Figura 9. Expressões dos inquiridos face aos inconvenientes do turismo .......................................
Figura 10. Caminho e largo com uso agro-silvo-pastoril (Padrão)  ........................................................
Figura 11. Pormenor de um alojamento turístico em Sistelo (Lugar de Igreja) ..............................
Figura 12. Diversidade de sinalética com informação para visitantes  ................................................
Figura 13. Opinião de residentes e visitantes quanto à venda de produtos locais a turistas
Figura 14. Opinião de residentes e visitantes quanto à obtenção de contributos 
voluntários dos visitantes  ................................................................................................................................................
Figura 15. Opinião de residentes e visitantes quanto à criação de lugares de 
estacionamento pagos  .....................................................................................................................................................
Figura 16. Opinião de residentes e visitantes  quanto à cobrança pela utilização da 
Ecovia/Passadiços  ..............................................................................................................................................................
Figura 17. Opinião das pessoas de Sistelo quanto ao seu envolvimento na animação 
turística  .......................................................................................................................................................................................
Figura 18. Opiniões das pessoas de Sistelo quanto à vantagem de atrair maior número de 
turistas  ........................................................................................................................................................................................
Figura 19. Número de passagens registada no contador de Sistelo (valor mensal) ...................
Figura 20. Perfil diário de passagens no período 01/06/2018 a 31/12 /2020 .............................
Figura 21. Percursos pedestres sinalizados e detalhe de um passadiço na Ecovia do Vez ..
Figura 22.  Principais motivações para a visita a Sistelo  .............................................................................
Figura 23.  Detalhe serviços de restauração e comércio dinamizados pelo turismo no 
Lugar de Igreja  ......................................................................................................................................................................
Figura 24. Recomendaria uma visita a Sistelo aos seus familiares e amigos?  ..............................
Figura 25. Sistelo pareceu-lhe uma aldeia especial?  ....................................................................................
Figura 26. Pensa visitar novamente Sistelo nos próximos dois anos?  ...............................................

Índice de Quadros
Quadro 1. Detalhe dos questionários realizados com o tema do Turismo .......................................
Quadro 2. Marcos do percurso de qualificação e projeção turística de Sistelo ............................
Quadro 3. Perceção de impactos positivos do turismo à escala local ................................................
Quadro 4. Perceção de impactos negativos do turismo à escala local ..............................................
Quadro 5. Principais desafios que se colocam à gestão do turismo em Sistelo ............................



VII

Preâmbulo

Este pequeno livro faz parte de uma coleção de quatro publicações que reúne 

informação que se destina principalmente às pessoas que vivem e trabalham na 

montanha. Estamos conscientes de que estes territórios enfrentam grandes desa-

fios. Ao partilhar os resultados do projeto Acontece in Loco com as comunidades 

locais de montanha queremos retribuir as ideias e informações que connosco 

partilharam. Referindo-se a estudos e trabalhos anteriores alguém nos disse, em 

Sistelo, que “raramente são explicados às pessoas de cá”. Esta é uma realidade 

que queremos mudar, para termos montanhas vivas e comunidades resilientes. 

A coleção Montanha do Alto Minho in loco inclui quatro cadernos temáticos: 

(1) Viver e Trabalhar;

(2) Agro-silvo-pastorícia, Floresta e Biodiversidade;

(3) Turismo sustentável.

(4) Governança territorial.

Estas publicações permitem igualmente dar a conhecer a realidade de uma 

aldeia de montanha, nas suas várias dimensões, a um público mais amplo. Pre-

tende-se sensibilizar a sociedade para a especificidade destes territórios e subli-

nhar a importância das suas múltiplas funções, dando particular relevo à voz das 

pessoas que lá vivem e trabalham.
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1. Introdução

O projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho reuniu sete entidades 

que decidiram trabalhar em parceria e com as comunidades locais, para pensar 

o presente e o futuro das aldeias de montanha do Alto Minho. Os sete parcei-

ros deste projeto foram: Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima 

(ARDAL); Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola Superior Agrária); Co-

munidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM-AM); Associação Florestal do Lima 

(AFL); Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca CRL.; Asso-

ciação Território com Vida e Associação Sociocultural e Recreativa de Sistelo. 

As aldeias de montanha são espaços de vida e de trabalho de comunidades 

que têm sido capazes de resistir às condições difíceis que as serras representam. 

Por outro lado, as montanhas são cada vez mais procuradas para atividades de 

turismo e de lazer. São também reconhecidas pelos benefícios ecológicos que 

proporcionam às regiões envolventes. Todas estas funções da montanha depen-

dem das pessoas que lá vivem e trabalham, como iremos evidenciar. O turismo 

veio articular-se com as atividades ancestrais, como a agro-silvo-pastorícia, que 

souberam preservar a paisagem e a natureza, permitindo a criação de novos ne-

gócios e empregos e atraindo a atenção da sociedade para os valores patrimo-

niais destes territórios. 

Figura 1. Detalhe de um espaço com uso agro-silvo-pastoril e de lazer.
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O turismo de montanha tem já história longa no Alto Minho. Desde logo pela 

importância que assume o Parque Nacional da Peneda-Gerês no contexto do 

turismo de natureza em Portugal, mas também pelos vários territórios que apos-

taram no conceito de “turismo de aldeia”,  promovido pelas estratégias de de-

senvolvimento ligadas aos programas LEADER. O património natural, cultural e 

paisagístico da montanha liga-se a um vasto conjunto recursos endógenos que 

podem ser valorizados enquanto atrações turísticas. Os incentivos ao turismo, 

nomeadamente no contexto das políticas de desenvolvimento rural, visam criar 

oportunidades de diversificação económica nestes espaços, outrora de dominân-

cia agrária. Pretende-se com esta diversificação económica gerar novos projetos 

de vida e de trabalho nas aldeias de montanha, contrariando a tendência já longa 

do seu despovoamento.  

Há hoje uma consciência alargada de que o turismo, enquanto fator de di-

namização económica dos territórios rurais, nem sempre alcança os resultados 

pretendidos. Por outro lado, a fragilidade dos sistemas socio-ecológicos de mon-

tanha implica uma maior vulnerabilidade destes espaços aos impactos negativos 

que o turismo também pode ter, sobre a qualidade de vida das pessoas das 

aldeias e sobre o ambiente natural.  Do ponto de vista das comunidades locais 

e dos espaços de montanha interessa, portanto, monitorizar, avaliar e gerir as 

dinâmicas do turismo por forma a integrar e potenciar os seus efeitos positivos, 

minimizando os impactos indesejados. 

O projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho centrou-se nos terri-

tórios de montanha abordando as suas diversas funções e ouvindo a perspetiva 

das pessoas da comunidade. O turismo foi um dos temas abordados ao longo 

do projeto, que foi possível realizar com o financiamento do Estado através da 

medida “Observação da Agricultura e dos Territórios Rurais” do Programa de 

Desenvolvimento Rural 2020 (PDR2020), no quadro da Rede Rural Nacional. 

Definiram-se três objetivos específicos deste projeto:  

1 – Cooperar para melhor intervir na Montanha do Alto Minho: trabalho em 

equipa das entidades parceiras, incluindo as comunidades locais.

2 – Testar metodologias para monitorizar a Montanha do Alto Minho, apro-



3

fundar o conhecimento que temos da montanha, ouvindo e consultando as pes-

soas e as organizações locais e recolhendo dados.  

3 – Valorizar e disseminar o conhecimento para potenciar a inovação – 

assegurar que os resultados do projeto chegam a vários públicos, dentro e fora 

da montanha. 

A freguesia de Sistelo foi escolhida como caso de estudo. Foi nesta freguesia 

que ao longo de dois anos realizámos várias atividades de campo e de recolha 

de informação. Esta publicação foca-se num dos temas abordados – Turismo 

Sustentável na Montanha. Além deste caderno temático há outros três, centrados 

em: Viver e Trabalhar; Agro-silvo-pastorícia, Floresta e Biodiversidade e Gover-

nança Territorial. Para consulta das outras publicações e também de vídeos e 

imagens que dão conta das atividades realizadas com a comunidade de Sistelo 

remetemos para o site http://www.aconteceinloco.altominho.pt/.

2. O turismo e a montanha do Alto Minho

No Alto Minho as elevações do relevo formam um anfiteatro virado para o 

Atlântico, desde a Serra D’Arga mais litoral, passando pelas zonas mais altas de 

Ponte de Lima e Paredes de Coura, até se elevar imponentemente no planalto 

de Castro Laboreiro e nas Serras da Peneda, do Soajo e Amarela, já em pleno 

Parque Nacional da Peneda-Gerês (Figura 2). Os territórios de montanha ocupam 

cerca de 40% da superfície territorial da região, e têm características muito pró-

prias em termos naturais e paisagísticos, socioculturais e económicos. 

Figura 2. Delimitação da montanha no Alto Minho



4

Com o declínio do emprego na agricultura e na floresta, e com a crescente 

atração pelas áreas urbanas, os territórios mais difíceis e menos acessíveis têm 

sido particularmente afetados pela perda de população, com as comunidades 

locais de montanha cada vez mais envelhecidas e com dificuldades para manter 

e atrair gente jovem. As dificuldades da vida nestes espaços e o risco de aban-

dono de áreas agrícolas e de elementos do património cultural e natural ligados 

às comunidades locais têm vindo a preocupar cada vez mais a sociedade e os 

responsáveis políticos. O turismo surge, quase inevitavelmente, como uma das 

atividades que pode contribuir para contrariar estas tendências, e no Alto Minho 

essa estratégia está bem presente.  

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM-AM), que integra os dez 

municípios da região, promoveu uma série de reflexões e debates públicos sobre 

o desenvolvimento da região a que se chamou “Alto Minho – Desafio 2020”. Nes-

tas iniciativas destacou-se a forte vocação rural e natural da região. As atividades 

do agroalimentar, da floresta e do mar - aliadas ao turismo rural, de natureza e 

náutico – foram destacadas nesta estratégia (Mateus, 2013). No que se refere ao 

turismo de natureza destaca-se o impacto do Parque Nacional da Peneda-Gerês, 

com uma importante parte do seu território nos concelhos de Melgaço, Arcos de 

Valdevez e Ponte da Barca. Mas há que dar conta do modo como o Alto Minho 

tem sabido identificar outras áreas de elevado valor natural e paisagístico no seu 

território, promovendo processos que visam o desenvolvimento de um turismo 

sustentável na região. Refira-se a Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS), 

que em 2002 permitiu aos municípios do PNPG receber o galardão atribuído 

pela Federação Europarc. Em 2015 este reconhecimento estendeu-se a todos os 

municípios do Alto Minho, por iniciativa da CIM-AM (mais informação disponível 

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

Mais recentemente, esta comunidade intermunicipal promoveu um estudo 

sobre a paisagem que resultou numa Estratégia Regional para a Paisagem do 

Alto Minho (ERPAM). Neste estudo identificaram-se 12 unidades de paisagem 

diferenciadas na região, que foram avaliadas quanto ao seu valor ecológico. A 

montanha, o mosaico agroflorestal de montanha e as serras litorais obtiveram 

elevadas classificações de valor ecológico (Alves e Graça, 2019). O documento 

completo da ERPAM, editado pela CIM-AM, está disponível para leitura em: 

https://pt.calameo.com/read/0019945159d6450146f8c. 
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O turismo de montanha tem crescido muito nos últimos anos à escala global. 

Inicialmente mais ligado aos desportos de inverno e à alta montanha, a procura 

foi-se ampliando a partir dos anos 1960 e passou a incluir as outras estações do 

ano, frequentemente motivada pela prática de atividades ao ar livre (UNWTO, 

2018). A capacidade de atração das montanhas é tão significativa que se estima 

que o turismo de montanha corresponda a cerca de 20% dos fluxos turísticos glo-

bais (Silva, Kastenholz e Abrantes, 2013). Com esta crescente procura emergiram 

novas oportunidades de crescimento económico nas aldeias, através da expan-

são dos serviços para visitantes e turistas, onde se incluem o alojamento, a res-

tauração, a animação, a valorização de produtos do território e o comércio local. 

Considerando que o turismo rural começou a crescer na Europa nos anos 

1970 e 1980, tornando-se uma realidade consolidada nos anos 1990, há que tirar 

partido da experiência e dos estudos já realizados sobre essas dinâmicas (Kas-

tenholz et al. 2014, Lane e Kastenholz, 2015). Este conhecimento tem interesse 

para aldeias e vilas com uma história relativamente longa como locais de atração 

turística, mas também para territórios que alcançaram recentemente uma maior 

visibilidade e capacidade de atrair visitantes, como é o caso de Sistelo. 

O desafio neste contexto é conseguir tirar partido do potencial da atividade 

turística para a revitalização económica e social das aldeias, assegurando que se 

previnem e evitam alguns dos efeitos prejudiciais que o turismo também pode ter 

quando atinge uma certa dimensão. As pequenas comunidades rurais de mon-

tanha e os espaços agro-silvo-pastoris e naturais que as rodeiam formam conjun-

tos harmoniosos e muito apelativos que interessa proteger de uma exploração 

turística excessiva e desregrada, que não só pode comprometer os equilíbrios 

ecológicos, como criar desconforto e conflitos nas comunidades e entre estas 

e os visitantes. Por outro lado, no atual contexto de grande competição entre os 

destinos rurais, que são numerosos, e destes com outros tipos de turismo (por 

exemplo, o turismo de cidade e o turismo de cruzeiros), as aldeias e os territórios 

de montanha devem estar preparados para competir e para se adaptarem conti-

nuamente às novas exigências (Lane e Kastenholz, 2015). 

Um estudo recente sobre o turismo em três aldeias integradas nas redes de 

Aldeias Históricas de Portugal, Aldeias de Xisto e Aldeias Vinhateiras, permitiu 

confirmar que o turismo nestas aldeias é positivamente  avaliado por residentes, 
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agentes locais e visitantes (Kastenholtz et al., 2014). Em todo o caso os resul-

tados também vão no sentido de considerar que os efeitos do turismo sobre a 

economia local são ainda modestos, havendo a necessidade de reinventar este 

tipo de turismo. Consideram os autores que os benefícios para o território pode-

riam ser maiores a partir de uma oferta mais estreitamente ligada às pessoas e às 

atividades próprias de cada aldeia. E os visitantes cada vez mais apreciam este 

tipo de experiências autênticas, de aproximação à vida, ao trabalho e à cultura 

de cada local. 

Num outro estudo que centrou a sua atenção na inovação em meio rural, e 

que por todo o país realizou um levantamento de empresas e organizações com 

forte dinâmica de inovação, distinguiu um conjunto de 21 empresas pelas suas 

práticas de sucesso, das quais 6 incluem a atividade turística, em exclusivo ou 

em articulação com a agricultura e/ou a agro-indústria (Madureira et al., 2013). 

A aposta na valorização dos recursos endógenos da cada território, mobilizando 

os saberes tradicionais de cada local, são um dos elementos comuns a grande 

parte destas empresas inovadoras. Há ainda a referir que a inovação aparece 

muito associada a empreendedores com formação superior e que se dedicam a 

trabalhar em parceria com entidades de Ensino e Investigação. Este trabalho em 

rede, mas que também se enraiza nos territórios, contribui para criar dinâmicas 

mais consistentes de crescimento e qualificação. 

3. Projeto Acontece in Loco

O projeto Acontece in Loco envolveu um conjunto de entidades do Alto Mi-

nho, com grande parte da sua atividade a desenvolver-se a uma escala microter-

ritorial, na freguesia de Sistelo, concelho de Arcos de Valdevez. O trabalho de 

campo foi realizado em 2018 e 2019. Foram numerosas as visitas e as conversas 

que nos levaram a Sistelo, e em cada uma delas houve sempre algo de novo para 

aprender. Para ir mais longe na recolha de informação organizámos várias rodas 

de conversa, no salão da Junta de Freguesia de Sistelo. Em cada roda de conver-

sa procurámos que estivessem pessoas dos vários lugares da freguesia, homens 

e mulheres, mais jovens e mais velhos.  

No que se refere ao turismo, além da roda de conversa dedicada a este tema, 

realizaram-se vários questionários para se recolher informação sobre a forma 
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como a comunidade local e os principais intervientes mais diretamente ligados à 

atividade turística no território avaliam a atual situação e as perspetivas de futuro 

(Quadro 1). As percepções da comunidade local foram obtidas através da inclu-

são de questões sobre o turismo em Sistelo num questionário às famílias. Neste 

tema específico considerámos também importante caracterizar as empresas li-

gadas à oferta turística local, que envolve alojamentos e restauração, bem como 

obter a perspetiva dos visitantes que afluem a Sistelo. Os questionários foram 

aplicados no ano de 2019.

Quadro 1. Detalhe dos questionários realizados com o tema do Turismo

Nº de 
Respostas

48

267

4

8

52

Duração média 
(minutos)

Técnica aplicada

Questionário direto a representantes das famílias de Sistelo 
(QFam)

Questionário direto a visitantes em Sistelo (QVis)

Questionário a proprietários das unidades de restauração de 
Sistelo (QRes)

Questionário a proprietários de alojamentos turísticos de 
Sistelo. On-line (QAl) 

Questionário de avaliação de satisfação a visitantes. On-line 
(QVis-on)

30-60

15-20

20-30

N/A

N/A

Estas técnicas de recolha de informação implicaram um significativo trabalho 

de campo, e foram complementadas com a obtenção de dados recolhidos de 

forma automática por um equipamento de contagem de passagens colocado 

na Ecovia do Vez, num ponto do seu percurso já na freguesia de Sistelo. Numa 

fase final do projeto organizou-se uma sessão de trabalho, também em Sistelo, 

envolvendo a comunidade local e algumas empresas de animação turística da 

região com vista a criar novas formas de cooperação e ação mutuamente benéfi-

cas. Esta sessão decorreu em março de 2020 e foi a última ação in loco realizada 

pelo projeto por força das restrições relacionadas com a Covid19 que entretanto 

surgiram.  
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Todo este trabalho de campo, envolvendo os vários parceiros e a comunida-

de local, permitiu-nos chegar a um conjunto de resultados, que aqui partilhamos. 

4.Turismo numa comunidade de montanha

Os últimos anos mostram claramente que em Portugal há um crescente nú-

mero de pessoas a procurar os espaços de montanha para realizar atividades 

de lazer e turismo. A beleza das paisagens, a riqueza em biodiversidade e a pre-

servação do património cultural que caracterizam estes territórios são cada vez 

mais apelativas para diversos tipos de visitantes. Com uma afluência cada vez 

maior – de pessoas de longe, mas também de outras localidades da região – sur-

gem oportunidades de negócio ligadas à procura por serviços diversos ligados à 

hospitalidade e à ocupação dos tempos livres. O crescimento do turismo coloca 

novos desafios aos territórios que vão no sentido de garantir que as novas dinâ-

micas se traduzam em benefícios compensadores e duradouros para a comuni-

dade local no seu todo e  também para os visitantes.  

Em Sistelo tivemos a possibilidade de acompanhar de perto o processo rá-

pido de conversão de uma aldeia quase desconhecida num destino turístico po-

pular, à escala nacional e até mesmo internacional, o que torna esta freguesia 

particularmente interessante como caso de estudo. Interessa dar conta de que 

as dinâmicas atuais, mais conhecidas e visíveis, estão alicerçadas em projetos 

Figura 3. Sessão de trabalho com a comunidade de Sistelo 
e com empresas de animação turística

Figura 4. Instalação do contador 
na Ecovia do Vez, em Sistelo
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e ações anteriores que, pouco a pouco, foram qualificando e projetando Sistelo 

(Quadro 2). Mas foi nos últimos anos que efetivamente se atingiram novos pata-

mares em termos de número de turistas e de distinções alcançadas.

DescriçãoAno

1997 

1999

2009

2009

2012

2015

2016

2017

2002, 

2009, 

2014

2018

2020

2020

2020

Inclusão da Peneda-Gerês na Lista Nacional de Sítios a integrar a Rede Natura 

e posterior classificação, em 2004, como Sítio de Importância Comunitária 

(PTCON0001)

Classificação da Zona de Proteção Especial Serra do Gerês (PTZPE0002)

Classificação como Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês-Xurês 

Requalificação patrimonial (casas, espigueiros, adro, arruamentos). Projeto Agris 

dinamizado por ARDAL

Sistelo entra na Rede e Marca “Aldeias de Portugal” (Associação de Turismo de 

Aldeia)

Início do processo de classificação da Paisagem Cultural na Direção Geral de 

Património Cultural

Lançamento do vídeo promocional “Sistelo – Paisagem Evolutiva Viva” pela 

autarquia de Arcos de Valdevez

Vitória de Sistelo no concurso “7 Maravilhas de Portugal”, na categoria Aldeia Rural

Carta Europeia de Turismo Sustentável   - reconhecimento internacional ligado a um 

turismo de natureza sustentável, atribuído pela Federação Europarc aos municípios 

do PNPG, renovável a cada cinco anos. 

Classificação da paisagem dos socalcos de Sistelo como Paisagem Cultural, na 

categoria de Monumento Nacional

Sistelo distinguida como “Autarquia do Ano”, categoria de Turismo (Lisbon Awards 

Group)

Sistelo no 5.º lugar no Best Hidden Gems 2020, do site European Best Destinations.

Arcos de Valdevez e Alto Minho entre os 100 Destinos Sustentáveis do Mundo 2020, 

iniciativa “Top 100 Sustainable Destinations 2020”.

A atual notoriedade de Sistelo reflete um trabalho conjunto da Junta de Fre-

guesia e da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, que têm vindo a imple-

mentar uma estratégia de expansão turística, enquanto alavanca para o desen-

volvimento territorial. Esta estratégia não é exclusiva de Sistelo, e há exemplos 

anteriores da sua implementação no Alto Minho, nomeadamente nas aldeias de 

Castro Laboreiro, Soajo, Lindoso, Argas e São Lourenço da Montaria, entre ou-

tras. É a cronologia tardia com o turismo chegou a Sistelo, e o grande volume de 

turistas que tem visitado a aldeia, que constitui o fator diferenciador. Para tal têm 

Quadro 2. Marcos do percurso de qualificação e projeção turística de Sistelo
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contribuido as redes sociais, que atualmente adquirem grande relevo na comu-

nicação e na influência sobre os comportamentos do público. Outro elemento é 

a crescente preferência dos consumidores por espaços e atividades ligados à 

natureza e ao ar livre para lazer e desporto. Interessa compreender bem a atual 

dinâmica, e a forma como as pessoas da comunidade local e os visitantes a vêem 

e avaliam.

Turismo em Sistelo: sim, mas… 

No projeto Acontece In Loco começámos por questionar as pessoas de Siste-

lo relativamente à importância que atribuem ao turismo para o desenvolvimento 

das aldeias de montanha. As respostas evidenciam um amplo consenso em tor-

no da centralidade que o turismo tem para esse no objetivo (Figura 5).

Figura 5. Opinião das pessoas de Sistelo sobre a importância do turismo 
para as aldeias de montanha

Fonte: QFam

Sendo certo que quase 90% das pessoas que responderam ao questionário 

consideram o turismo um fator de desenvolvimento das aldeias de montanha, há 

igualmente consciência de que quando uma aldeia se torna um destino turístico 

passa a ter de lidar com inconvenientes e problemas que antes não existiam 

(Figura 6).
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Figura 6. Opinião das pessoas de Sistelo face aos problemas ligados ao turismo
Fonte: QFam

Estes resultados mostram que as pessoas da comunidade se têm apercebido 

de que o crescimento do turismo traz vantagens, mas também alguns inconve-

nientes. Para melhor se compreender o sentido desta apreciação mais geral é 

importante dar voz às pessoas de Sistelo. As principais ideias expressas refletem 

a existência de “um antes” e “um depois” claramente diferenciados no que se 

refere ao dia-a-dia in loco. 

Relativamenter aos impactos positivos interessa ter presente que antes da 

atual notoriedade turística a freguesia de Sistelo estava mergulhada num proces-

so de perda de dinamismo económico e social. A aposta na atração de visitantes 

visou precisamente alterar este rumo, e os discursos diretos aqui apresentados 

dão conta de sinais nesse sentido.

Quadro 3. Perceção de impactos positivos do turismo à escala local

Palavras em discurso direto

“[O turismo] não é essencial, mas é bom, pelo menos há gente” (H, 36)

“Até gosto que venham por aí, e que vejam” (M, 87)

“Há muitas coisas por explorar, muitas coisas bonitas” (H, 59)

“O lugar antes tinha pouca gente, e [o turismo] já criou empregos” 
(M, 75)

“[O turismo] traz consumo” (H, 75)

“Havíamos de ter um padeiro próprio, local (…) eu acho que aqui uma 
padaria/pastelaria, aquilo dava.” (H, 69)

Ideias centrais

Reavivar da aldeia 
e melhoria da 

autoestima

Criação de emprego, 
rendimentos 
e serviços de 
proximidade
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A Exposição Etnográfica de Sistelo foi uma iniciativa da Associação Sócio-

-cultural e Recreativa de Sistelo (ASCRS) que surgiu da vontade de dar a co-

nhecer aspetos da cultura local aos visitantes. Ao seleccionar e dar nova vida a 

ferramentas e utensílios domésticos e agrícolas, peças de mobiliário e a trajes 

usados em diferentes momentos da vida social e quotidiana, a ASCRS reativou 

memórias ligadas à sua história e identidade. O turismo foi, portanto, impulsiona-

dor de uma iniciativa que permitiu conservar e valorizar este património cultural 

que se estava a perder. 

Figura 8. Detalhe de trajes tradicionais de Sistelo na 
exposição etnográfica

Figura 7. Placa informativa de 
exposição (Lugar de Igreja)

No que se refere aos impactos negativos é de referir que remetem, princi-

palmente, para a grande concentração de visitantes nalguns locais e períodos, 

e para um conjunto de interações menos positivas entre residentes e visitantes, 

frequentemente relacionadas com comportamentos invasivos por parte dos últi-

mos. Nesta avaliação pesa também a questão dos benefícios económicos serem 

limitados, e com distribuição desigual entre os lugares da freguesia e entre quem 

tem ou não negócios ligados ao turismo.

A perturbação do bem-estar e da qualidade de vida dos sistelenses relaciona-

-se com picos de afluência de visitantes, nalguns dias e locais, associados a com-

portamentos e atitudes menos adequados destes. Tais situações refletem-se em 

expressões, que se podem resumir numa nuvem de palavras1 como se mostra a 

seguir (Figura 9).

1 Nuvem de palavras elaborada com a aplicação WordClouds, de livre acesso.
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Quadro 4. Perceção de impactos negativos do turismo à escala local

Palavras em discurso direto

“Eles tiram fotos à gente e eu digo-lhes que não (…). A gente anda 
com os animais, anda com o feno (…). A gente não gosta. (M, 76)

“Falta estacionamento. Domingo para ir à missa, ou no sábado para ir 
às sepulturas. Está tudo cheio! E também quem está lá em baixo com 
os animais não consegue passar” (M, 76)

“As pessoas mais velhas têm agora algum receio…E as nossas 
crianças não andam tanto a passear no lugar como andavam. Uma 
pessoa tem de ter um bocadinho mais de reserva” (M, 50)

“Não era preciso de ser aquela coisa assim boom, se calhar mais 
repartida e não sentirmos aquela diferença muito grande: agora 
temos gente, agora não.” (M, 20)

“Há quem tire benefício, …, quem tem alojamentos e restaurantes” 
(M, 69)

“Para nós não nos dá nenhum” (M, 52)

“Em Sistelo [lugar de Igreja] é demais! Aqui no lugar [Porto Cova] só 
os vemos passar.” (M, 74).

“Neste momento nós temos uma grande afluência de turismo, mas se 
formos a ver não deixam nada p’ra freguesia” (M, 47)

Ideias centrais

Perda de 
tranquilidade e de 

privacidade

Elevada 
sazonalidade

Concentração 
espacial e social dos 

benefícios

Figura 9. Expressões dos inquiridos face aos inconvenientes do turismo.
Fonte: QFam
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Estas expressões mostram alguns dos incómodos causados pelos visitantes, 

com quem a comunidade local tem atualmente de partilhar os seus espaços de 

vida e de trabalho. Sendo certo que também há cidades onde estes problemas se 

colocam, algumas destas questões tornam-se mais problemáticas por acontece-

rem num território rural. Em pequenas aldeias dificilmente encontramos infraes-

truturas e espaços públicos de tipo urbano, dimensionados para muita gente. E 

nem será esse o objetivo. Por outro lado, nas aldeias combinam-se e sobrepõem-

-se no espaço os usos agro-silvo-pastoris e sociais. Quem vem de fora nem sem-

pre adapta os seus comportamentos a esta realidade.

Figura 10. Caminho e largo com uso agro-silvo-pastoril (Padrão)

A gestão do turismo à escala local será mais eficaz se assentar em informação 

que inclua as perspetivas dos residentes nas aldeias, de quem promove a oferta 

turística e dos visitantes, como apresentamos de seguida. 

Gerir o turismo numa aldeia de montanha

O tipo de turismo que se pretende em qualquer território é aquele que permite 

obter benefícios económicos e sociais à escala local e regional, e cujos inconve-
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nientes sejam minimizados e considerados aceitáveis por quem vive e trabalha 

nesse mesmo território. Para que estes objetivos sejam atingidos é importante 

gerir o turismo à escala local. Quando abordámos esta questão com as pessoas 

da  comunidade de Sistelo destacaram-se alguns dos desafios a que, na sua 

perspetiva, essa gestão deve dar resposta: 

(1 assegurar que a capacidade de atração de visitantes se sustenta no 

tempo; 

(2) não deixar que se perca ou degrade a identidade cultural e a paisagem;

(3) aumentar e distribuir mais amplamente, na freguesia, o valor gerado pelo 

turismo; 

(4) alcançar uma distribuição mais regular do fluxo de visitantes ao longo 

do ano; 

(5) atrair um perfil de turistas e visitantes mais responsável. 

Apresentam-se algumas das formas como estas questões foram expressas 

pelas pessoas de Sistelo (Quadro 5).

Quadro 5. Principais desafios que se colocam à gestão do turismo em Sistelo.

Palavras em discurso direto

“Isto vai ser aquele boom como foi no Soajo. Aqui se calhar vai-se 
manter mais um bocadinho, porque temos a Ecovia e os trilhos… 
depois vai acabar por ter uma queda...” (H, 29)
“Cinco aninhos, seis no máximo, acho eu, p’ra esta afluência de 
turismo. E depois talvez pare.” (M, 47)

[A atratividade vai diminuir] “…se não for criado algum programa 
de preservação dos socalcos e da floresta […] Acima de tudo a 
preservação dos socalcos” (H, 29)

“…criar realmente algumas atividades diferentes p’ra que o 
turismo venha e fique, não é? (M, 47)
“As pessoas [de cá] também deviam ter formação para 
conseguirmos receber [melhor] os nossos turistas” (M, 49)

“Não temos nada pra eles deixarem alguma coisa” (M, 47)
“Se toda a gente que cá viesse deixasse cá um eurinho [risos]” 
(H, 29)

“Temos o turista bom, temos o turista mais ou menos, temos o 
turista mau, e temos aquele turista que chega e acha que é tudo 
dele, e que pode fazer e acontecer… prontos!” (M, 47)
“Menos turistas, mas melhores” (H, 48)
“Sim, turismo de qualidade, não massificado, ainda que nesta 
fase seja necessário.” (H, 37)

Problemas
identificados

Natureza efémera da 
popularidade de Sistelo

Risco de degradação e 
descaracterização dos 

elementos diferenciadores

Necessidade de qualificar 
e diversificar a oferta 

turística local

Necessidade de criar 
mecanismos para o 
visitante contribuir/

pagar pela paisagem/
biodiversidade

Necessidade de atrair um 
perfil de turista/visitante 

mais responsável
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As preocupações da comunidade estão relacionadas com o facto da atração 

turística ser um fenómeno muito recente em Sistelo, havendo também a noção 

de que o futuro irá depender da forma como se trabalhar este tema. 

A caracterização da oferta de alojamento e de restauração, com base em 

questionários aos proprietários (QAl e QRes) confirma o dinamismo recente que 

o turismo trouxe para a economia local. Identificaram-se oito unidades de aloja-

mento na freguesia, nas modalidades de Casa de Campo e de Alojamento Local, 

concentradas no lugar de Igreja, onde se localizam seis destas unidades.  A maior 

parte abriu recentemente, e metade das 28 camas existentes surgiu em 2018 e 

2019. A oferta de restauração contava em 2019 com quatro estabelecimentos, 

dos quais três se mantinham abertos todo o ano. Dois deles existem desde lon-

ga data, sendo anteriores ao atual crescimento turístico, outros dois abriram em 

2018. Os estabelecimentos mais antigos destinavam-se principalmente à comu-

nidade local, e tiveram obras de remodelação/ampliação recentes em resposta 

ao novo público. 

Figura 11. Pormenor de um alojamento turístico em Sistelo (Lugar de Igreja)

Do ponto de vista da criação de emprego os restaurantes são mais relevan-

tes do que os alojamentos, proporcionando ocupação permanente a 8 pessoas, 

chegando a ocupar 19 pessoas nos períodos de época alta e nos fins-de-semana 

mais movimentados. Esta dinâmica recente de crescimento está estreitamente 

ligada à forte afluência turística que Sistelo tem tido nestes anos. Além destes 
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negócios deteta-se também um crescimento substancial da oferta de transportes 

– táxis e autocarros – e de serviços de animação turística que, tanto quanto pu-

demos apreciar, envolvem empresas externas ao território ou mesmo à região. O 

mercado imobiliário, antes quase inexistente, passou a marcar presença em Sis-

telo, com uma significativa valorização dos imóveis, principalmente casas ou ins-

talações agrícolas desocupadas. Será interessante acompanhar esta dinâmica, 

percebendo que tipo de mudanças irá trazer às aldeias e às suas comunidades.

Figura 12. Diversidade de sinalética com informação para visitantes

Que tipo de opções podem ser tomadas para responder aos desafios antes 

identificados? Quais dessas opções são igualmente apoiadas pelos residentes e 

pelos visitantes?  

Começámos por aprofundar as questões relativas à dimensão económica do 

turismo, considerando propostas que permitem aumentar os benefícios para a 

comunidade.  Uma dessas formas é a promoção da venda de produtos locais 

aos turistas, a um preço compensador. Para perceber a aceitação desta proposta 

foram questionadas as pessoas da comunidade e os turistas (Figura 13). Há de 

ambas as partes um grande apoio a esta ideia, o que constitui um bom ponto de 

partida para começar a desenvolver iniciativas que permitam pô-la em prática. 

Os produtos mais mencionados com potencial para venda aos turistas foram o 
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feijão, em particular o feijão da variedade Tarreste, para além de diversas outras 

hortícolas, ovos e mel. 

Outra proposta bem acolhida foi a de criar mecanismos para que os visitantes 

possam contribuir voluntariamente para o desenvolvimento da freguesia e con-

servação da paisagem, com donativos ou com trabalho voluntário (Figura 14). 

Este tipo de ação implica uma organização local que desenvolva um plano de 

ação onde fiquem bem definidos os objetivos a concretizar com o financiamento 

obtido, e que crie formas de os comunicar aos visitantes. Para ser sustentável no 

tempo terá também de dar conta dos resultados obtidos de forma clara e aberta. 

Figura 13. Opinião de residentes e visitantes quanto à venda de produtos locais a turistas 
Fontes: QFam e QVis

Figura 14. Opinião de residentes e visitantes quanto à obtenção de contributos 
voluntários dos visitantes 

Fontes: QFam e QVis
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Analisaram-se mais duas propostas: a criação de estacionamento pago e a 

cobrança pela utilização da Ecovia. Estas também se traduzem na obtenção de 

receita ligada ao turismo, mas diferem das anteriores por implicarem mudanças 

nas infraestruturas e pagamentos obrigatórios em determinadas condições. Os 

resultados mostram que a maioria dos residentes é favorável à criação de es-

paços de estacionamento pagos (Figura 15). Do ponto de vista da comunidade 

residente esta ação está ligada a dois benefícios potenciais – além da obtenção 

de receita permitiria regular o estacionamento, prevenindo situações de grande 

congestionamento de veículos que criam dificuldades quer para quem lá vive, 

quer para os visitantes. Já estes têm uma opinião menos favorável face a esta 

proposta, embora sejam ainda 45% os que apoiam esta medida. Através de um 

questionário de satisfação realizado a 52 turistas que visitaram Sistelo, 65% ava-

liou negativamente a situação do estacionamento na aldeia, tendo sido este o 

aspeto que mais avaliações negativas obteve de um conjunto de sete aspetos2.

2 Os aspetos avaliados foram: 1. Estacionamento; 2. Restaurantes e cafés; 3. Produtos locais; 4. Informação turís-
tica disponível; 5. Sinalização de orientação nos trilhos; 6. Alojamento e 7. Atividades de animação.

Figura 15. Opinião de residentes e visitantes quanto à criação de lugares 
de estacionamento pagos 

Fontes: QFam e QVis

A proposta de estabelecer um sistema de cobrança pela utilização da Ecovia/

Passadiços é a que menos apoio recebe quer entre os residentes, quer visitantes 

(Figura 16). É de salientar que a Ecovia do Vez se caracteriza pela combinação de 

passadiços e de caminhos tradicionais, o que dificultaria muito a concretização 

prática desta ideia por comparação, por exemplo, com o que ocorre nos Passa-

diços do Paiva. 
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Figura 16. Opinião de residentes e visitantes quanto à cobrança pela utilização da 
Ecovia/Passadiços 
Fontes: QFam e QVis

Ainda no sentido de aumentar os benefícios económicos e, sobretudo, de os 

fazer chegar a uma maior parte das pessoas da comunidade, avaliamos a rece-

tividade a uma proposta do seu envolvimento na criação de atividades para os 

turistas, valorizando os seus saberes e tradições. Esta ideia de cocriação de ex-

periências para os turistas, em que os residentes têm participação ativa, foi vista 

como positiva por quase 90% dos inquiridos (Figura 17). Teve também um forte 

apoio a proposta de envolver gente da terra, capacitando-os para serem guias 

locais. Esse forte apoio alia-se à esperança de que, assim, mais jovens possam 

encontrar localmente mais opções de trabalho: “Era coisa boa! Era melhor do 

que ir para fora!” (H, 64). 

Esta ideia de criar atividades turísticas envolvendo ativamente a comunidade 

foi aprofundada através de um levantamento de potenciais atividades e pessoas 

interessadas em fazê-las com turistas. Também foram contactadas empresas de 

animação turística da região, comprometidas com uma lógica de turismo respon-

sável, como parceiras na definição e promoção destes programas3. As ações de 

intercâmbio foram muito interessantes, com várias atividades ligadas à agro-silvo-

-pastorícia a destacarem-se nas propostas da comunidade, a par da produção 

3 Agradecemos às seguintes empresas a sua participação em ações do projeto: D’Alma Tours, Explore Iberia, 
Go2Nature; Portugal Green Walks, Nature4 e Keen Tours.
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Figura 17. Opinião das pessoas de Sistelo quanto ao seu envolvimento na animação turística
Fontes: QFam

artesanal de alguns alimentos, como a broa de milho e os enchidos. Para as 

empresas convidadas, que trabalham com pequenos grupos de pessoas muito 

interessadas na cultura local e em conhecer o território, a possibilidade de traba-

lhar com as pessoas de Sistelo foi muito apreciada. Na sua opinião, ninguém me-

lhor do que a gente da terra para mostrar o que de autêntico existe in loco. Entre 

várias propostas as empresas deram destaque num percurso até às brandas com 

o criador de gado, no “trazer a água” ao regadio e às lides de amassar e cozer a 

broa. Os trabalhos realizados permitiram concluir que nesta dinâmica seria possí-

vel envolver pessoas atualmente não beneficiadas pelo turismo e residentes nos 

vários lugares de freguesia.

   

Mais turistas, mais benefícios?

A recente atratividade turística em Sistelo tem-se refletido na ocorrência de 

picos de afluência turística que vieram transformar o dia-a-dia à escala local. Por 

um lado imprimiram um novo dinamismo num território fortemente afetado pela 

diminuição da população, que estava a ditar o desaparecimento de vários ne-

gócios, principalmente serviços de proximidade. Por outro lado, começaram a 

verificar-se também os impactos negativos que ocorrem quando um espaço é 

procurado por muitos turistas ao mesmo tempo. A gestão do turismo deve tentar 
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equilibrar estes vários aspetos, e faz sentido perguntar se existe um volume de 

turismo a partir do qual deixa de haver vantagens para a comunidade local, po-

dendo até produzir-se o resultado contrário. 

A resposta a esta questão está longe de ser simples. Como já antes pudémos 

apreciar, a comunidade não avalia apenas a questão do número de turistas que 

visitam Sistelo, mas também a forma como se distribuem ao longo do ano e dos 

dias da semana e ainda o tipo de atitudes e de comportamentos que têm quan-

do visitam a aldeia. Em todo o caso, achámos pertinente perceber como é que 

os sistelenses e os visitantes avaliam a afluência turística em Sistelo. Predomina 

entre os residentes e, em menor grau, entre os visitantes, a ideia de que é posi-

tivo para a aldeia conseguir atrair mais turistas (Figura 18). Esta temática divide 

as pessoas, já que mais de 25% dos residentes e 45% dos visitantes inquiridos 

discorda de que seja bom aumentar a afluência turística. 

Figura 18. Opiniões das pessoas de Sistelo quanto à vantagem de atrair 
maior número de turistas 

Fontes: QFam e QVis

É importante ter em conta que as respostas obtidas, no caso dos visitantes, 

poderão depender do dia em que foram inquiridos, na medida há uma grande di-

ferença entre os dias de semana, menos movimentados, e os picos de afluência 

dos fins-de-semana e férias. Quando quase metade dos visitantes discorda da 

necessidade de atrair mais turistas a Sistelo há já razão para pensar que a sua 

avaliação do destino fica prejudicada por uma afluência excessiva. 
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Também do lado da comunidade interessa ponderar bem o interesse de uma 

estratégia que assente na massificação do turismo em Sistelo. Se olharmos para 

outros destinos, há vários exemplos nos quais a euforia inicial, e a aceleração 

económica obtida no curto-prazo deu lugar, mais tarde, a um desconforto cres-

cente da comunidade relativamente ao turismo e à perda progressiva da capaci-

dade de atração de um perfil de turista mais responsável. Estas questões devem 

ser tidas em conta na gestão do turismo à escala local e na forma como as entida-

des públicas definem as suas estratégias de desenvolvimento regional. Para tal 

interessa que a comunidade e as entidades públicas disponham de informação 

atualizada que permita tomar melhores decisões. 

Para além da auscultação de residentes e turistas, que é essencial, é possí-

vel monitorizar a afluência turística em alguns pontos estratégicos, através de 

equipamentos de contagem automática. Nesse sentido foi instalado na Ecovia 

do Vez, na proximidade do lugar de Igreja de Sistelo, um contador que regista o 

número de passagens de peões e ciclistas ao longo do tempo. Temos dados do 

número de passagens neste local desde junho de 2018, com uma interrupção no 

verão de 2019 devida a uma falha técnica, entretanto resolvida (Figura 19).

Figura 19. Número de passagens registada no contador de Sistelo (valor mensal)
Fonte: Acontece in Loco – contador de Sistelo

Estes dados mostram, como seria de esperar, que é nos meses de verão que 

mais pessoas utilizam a Ecovia. O mês de agosto destaca-se, tendo-se registado 

máximos de 10 000 passagens em 2018, e 22 157 passagens em 2020. Interessa 



24

ter em conta que os valores de março e abril de 2020 refletem as restrições à mo-

bilidade impostas legalmente em contexto de pandemia Covid19, no chamado 

primeiro confinamento. Se excluirmos esta situação conjuntural, parece existir 

uma tendência de crescimento da afluência turística, já bem patente nos valores 

de 2018 e muito acentuada no verão de 2020. Neste ponto da Ecovia passaram, 

em média, 326 pessoas por dia no mês de agosto de 2018 e 715 pessoas por dia 

em agosto de 2020. É de salientar que estes números não contabilizam o total 

de pessoas que visitam Sistelo, já que uma parte destas não percorre a Ecovia. 

Também se confirma a concentração da afluência aos sábados, domingos e 

feriados (Figura 20). Este padrão que apenas se altera em agosto, mês em que o 

número de passagens se mantém elevado ao longo de toda a semana.

Figura 20. Perfil diário de passagens no período 01/06/2018 a 31/12/2020
Fonte: Acontece in Loco – contador de Sistelo

A monitorização de passagens na Ecovia, para além de medir a afluência to-

tal e a sua distribuição ao longo do ano e dos dias de semana, permite também 

verificar a que horas do dia se concentram os fluxos e em que direção ocorrem. 

Com o equipamento instalado através do projeto Acontece in Loco será possível 

continuar a obter estes dados nos próximos anos. Estes dados irão sendo publi-

cados e encaminhados para as entidades do território. 



25

Quem visita Sistelo e porquê?

Com o questionário realizado aos visitantes foi possível apurar que são maiori-

tariamente portugueses. Contabilizaram-se 15% de estrangeiros, mais de metade 

provenientes de Espanha. Grande parte dos visitantes nacionais tem residência 

nos distritos do Porto (21%), Braga (21%), Viana do Castelo (15%) e Lisboa (10%), 

vindos sobretudo das freguesias urbanas, e viajam em família ou em grupos de 

amigos. Uma parte significativa dos visitantes chega a Sistelo em excursões or-

ganizadas. Este tipo de grupo ficou pouco representado na amostra, por chegar 

ao local com um programa pré-definido que limitava a disponibilidade das pes-

soas para responder ao questionário.  Dois terços dos inquiridos viajaram tendo 

como único destino Sistelo, o que mostra a capacidade de atração desta aldeia 

de montanha. 

Figura 21. Percursos pedestres sinalizados e detalhe de um passadiço na Ecovia do Vez

Os atributos de Sistelo que os inquiridos destacaram como motivo “importan-

te” ou “muito importante” da sua visita foram: a biodiversidade, a paisagem de 

socalcos, um bom local para caminhadas, os passadiços de Sistelo e uma aldeia 

tradicional de montanha (Figura 22). A atração ligada a uma lógica mais mediá-

tica, como a expressão “Pequeno Tibete Português” e a vitória no concurso da 

“Aldeia Rural – 7 Maravilhas de Portugual” é menos significativa. 
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Figura 22. Principais motivações para a visita a Sistelo
Fonte: QVis

Muitas das pessoas que visitam Sistelo fazem-no num passeio de ida e volta, 

regressando a casa no mesmo dia. Grande parte dos visitantes fica em Sistelo 

por curtos períodos de tempo, com 2/3 dos inquiridos a ficar na freguesia apenas 

meio dia, ou menos. Do total de 1552 visitantes sobre os quais temos informação, 

30% tinham um programa de viagem que incluía pernoita. Na escolha do local 

de alojamento predominaram opções no concelho de Arcos de Valdevez (53%), 

principalmente em unidades hoteleiras da sede do concelho. Na freguesia de 

Sistelo ficaram hospedados 14% dos turistas. 

No que se refere às atividades realizadas, 92% dos visitantes procuram Sis-

telo para fazer caminhadas. De facto, nesta aldeia de montanha, há espaços de 

elevada beleza paisagística e qualidade ambiental e uma ampla rede de trilhos 

pedestres sinalizados, que favorecem este tipo de procura. Cerca de metade dos 

inquiridos também têm interesse em visitar a aldeia, e 33% referem explicitamen-

te a sua atração pelos socalcos.  

Apenas 1/3 dos inquiridos tem nos seus planos realizar refeições em unida-

des locais de restauração. Uma grande maioria (90%) referiu ter interesse em 

adquirir produtos locais. À data do inquérito a oferta de produtos locais e de 

atividades de animação era bastante insuficiente. Interessa salientar que, desde 

então, já abriu em Sistelo uma nova loja e que os restaurantes e tasquinhas têm 

investido para aumentar a sua capacidade de resposta, incluindo nalguns casos 

a oferta de produtos locais, nomeadamente enchidos, mel e compotas. 
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Uma grande maioria das pessoas que visita Sistelo fica com uma boa impres-

são do destino. De facto, 93% dos visitantes recomendaria uma visita a Sistelo 

a familiares e amigos, o que diz bem da forma positiva como avaliam o destino 

(Figura 24). 

 

Figura 23.  Detalhe serviços de restauração e comércio dinamizados pelo turismo no 
Lugar de Igreja
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Figura 24. Recomendaria uma visita a Sistelo aos seus familiares e amigos?
Fonte: QVis

Com base no questionário de satisfação efetuado on-line (QVis-on) reforça-se 

a ideia de que os visitantes avaliam muito positivamente a aldeia de Sistelo e as 

experiências que aí tiveram.  

   

Figura 25. Sistelo pareceu-lhe uma 
aldeia especial?

Figura 26. Pensa visitar novamente 
Sistelo nos próximos dois anos?

Os resultados aqui apresentados mostram as potencialidades que Sistelo 

tem em termos turísticos. Permitem também perceber que há todo interesse em 

continuar a acompanhar a dinâmica do território, no qual se interligam múltiplos 

valores paisagísticos, culturais e naturais. 
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5. Perspetivas futuras

A recente atratividade turística que Sistelo tem tido ultimamente contrasta 

com um longo período anterior durante o qual a aldeia era quase desconhecida. 

O reduzido fluxo de pessoas que visitava a aldeia tinha um impacto económico 

quase inexistente. Com o acentuado declínio populacional os serviços de proxi-

midade estavam a perder condições de viabilidade económica, e alguns deles 

chegaram mesmo a encerrar. Para os jovens sem interesse ou possibilidade de 

optar pela atividade agrícola ou florestal não existiam outras alternativas profissio-

nais à escala local. A promoção turística, tirando partido da excecional qualidade 

paisagística e natural ligadas aos socalcos, ao rio Vez, à montanha e às suas al-

deias, foi considerada estratégica para reverter estas tendências. Neste momen-

to o desafio é saber lidar bem com o êxito, assegurando uma gestão do turismo 

que seja sustentável nas suas várias dimensões – económica, social e ambiental. 

As oportunidades económicas criadas com o turismo já contribuíram para 

uma dinamização do território, quer ao nível da recuperação de mais património, 

quer sobretudo na criação de novos negócios e empregos. Para que os ganhos 

com o turismo sejam mais amplos e mais distribuídos há ainda muito por fazer. 

Uma parte dessa ação poderá passar por criar mais iniciativas de oferta turística 

de tipo empresarial, com particular relevo para o alargamento a outros lugares 

da freguesia, a uma maior valorização de produtos locais por via do turismo e à 

aposta na criação de atividades de animação e de guias locais, ainda inexisten-

tes. 

A “turistificação”, entendida como uma expansão rápida e excessiva da oferta 

turística e da pressão do turismo sobre o território, deve ser prevenida. A atual 

pressão turística sobre Sistelo já cria alguns inconvenientes no dia-a-dia dos resi-

dentes, e há que pensar seriamente garantir que essa dimensão menos positiva 

do turismo não se amplificará nos próximos anos. Para tal importa que se desen-

volvam mecanismos para regular e conter os fluxos de visitantes. A regulação do 

estacionamento surge claramente como uma das opções mais promissoras para 

o efeito, e é bem recebida tanto por residentes como por visitantes. 

A atração de um perfil de turista mais responsável implica, por parte da co-

munidade local, igual responsabilidade na gestão do seu património. Uma das 

dimensões chave dessa gestão estará na capacidade de assegurar que a pai-
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sagem e a cultura locais continuam a assentar na  atividade agro-silvo-pastoril e 

que se preservam os saberes da comunidade relativamente à gestão sustentável 

dos recursos naturais. Para esse efeito importa criar mecanismos através dos 

quais os agricultores, os criadores de gado e o baldio possam também beneficiar 

do turismo em termos económicos. A crescente disponibilidade do público para 

contribuir para causas ambientais e sociais constitui um contexto favorável a esta 

interligação.   

Há que gerir o crescimento do turismo nas aldeias de montanha, incluindo 

Sistelo, garantindo que se preserva a “essência” da identidade local e a quali-

dade de vida nas aldeias, e que esse turismo traz mais-valias duradouras para o 

futuro destas comunidades. 
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7. Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos

ARDAL - Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima

ASCRS – Associação Sócio-cultural e Recreativa de Sistelo 

CIM-AM - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM-AM) 

CETS – Carta Europeia de Turismo Sustentável 

AFL – Associação Florestal do Lima

ERPAM – Estratégia Regional para a Paisagem do Alto Minho 

H – Homem

INE – Instituto Nacional de Estatística

M – Mulher

LEADER – Ligação entre Ações de Desenvolvimento Rural 

OPP – Organização de Produtores Pecuários

PAC – Política Agrícola Comum

PAF – População Agrícola Familiar

PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020

PNPG – Parque Nacional da Peneda Gerês 

QFam - Questionário direto a representantes das famílias de Sistelo

QRes – Questionário direto a proprietários de restaurantes 

QVis - Questionário direto a visitantes em Sistelo

QVis-on – Questionário de satisfação a visitantes, on-line.  

UE – União Europeia
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