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6 PREÂMBULO

O projecto ID Rota Vicentina tem 
como ponto de partida os trilhos RV e dá 
continuidade a um trabalho de valorização 
dos recursos naturais e dos produtos locais. 
Assenta numa dinâmica de colaboração  
entre intervenientes de diferentes sectores, 
que colectivamente formam uma rede 
aberta e sustentável de turismo e cultura.

ID — RV
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A ID Rota Vicentina estimula a cooperação 
entre a oferta turística e a cultura 
local. Recorrendo a métodos próprios, 
desenhados a partir da identidade da 
região, propõe o seu desenvolvimento 
integrado, para alcançar resultados 
consequentes. Os trilhos RV são instrumento 
destes métodos, pois proporcionam  
e estimulam o acesso e o envolvimento  
das comunidades – só assim se alcança 
uma experiência mais sensível, consciente  
e verdadeira do lugar. 

O programa de acção intervém em três 
áreas: cultura local, turismo e capacitação. 
Em particular, integra determinados 
projectos que, nos concelhos alentejanos 
de Sines, Odemira e Santiago do Cacém, 
demonstram mais maturidade, potencial  
de impacto e capacidade de criar referências 
de boas práticas para todo o território.

PREÂMBULO

ID — RV
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Quatro Eixos 
sustentam o projecto 
ID Rota Vicentina:

Envolvimento
Contexto
Identificação
Rede turística  
original

PREÂMBULO

ID — RV



10 PREÂMBULO | Quatro Eixos

Envolvimento

Envolver a comunidade local no reconhecimento 
e na promoção sustentável do património natural 
e cultural através do turismo. Ao mesmo tempo, 
preparar os agentes culturais e turísticos no 
território para trabalharem a cultura local enquanto 
experiência turística, de forma responsável  
e consistente.

ID — RV
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Contexto

Incentivar propostas que façam sentido para  
todos os agentes e partes interessadas, no quadro 
da preservação e valorização turística de recursos 
endógenos da região.

ID — RV

PREÂMBULO | Quatro Eixos
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Identificação

Partir das expectativas, premissas e competências 
dos intervenientes locais (residentes, turistas, 
empresários) para implementar uma prática 
baseada na cultura local. As especificidades desta 
região vão transformar e generalizar uma dinâmica 
de inovação e de boas práticas.

ID — RV

PREÂMBULO | Quatro Eixos
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Rede turística  
original

Construir, em ambiente colaborativo, uma rede 
estruturada de produtos e serviços, culturais  
e turísticos, diversificados e perfeitamente 
integrados no contexto regional. A singularidade  
do território vai transformar-se em conteúdos  
e formatos originais, dirigidos a diferentes
públicos-alvo.

13
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Comunidade. A Rota Vicentina é o projecto 
de uma verdadeira Comunidade, de um 
conjunto de pessoas que partilham  
esta terra e a ela se afeiçoam e dedicam. 
Acreditamos no poder de um ideal,  
da união, do trabalho conjunto e do bem 
comum. A vida nesta região não é o que 
era e o mundo tem dado muitas voltas. 
A globalização trouxe novas formas de 
pescar, semear, colher, comprar, comer, 
caminhar, viajar... viver. Mas o Sudoeste 
é único e indivisível: litoral e interior, 
portugueses e estrangeiros, residentes  
e visitantes, vida local e turismo.

Manifesto 
Rota Vicentina

PREÂMBULO

ID — RV
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ID — RV

PREÂMBULO | Manifesto Rota Vicentina

Queremos abdicar dos investimentos  
e iniciativas que não servem a todos  
e incentivar aqueles que não abdicam 
do essencial. Queremos que os impactos 
das nossas opções de vida e de consumo 
sejam orgulhosamente assumidos por nós 
e por quem nos visita. Queremos dialogar 
e trabalhar com esta região, dar-lhe o tanto 
que ela tem para nos dar. Usar as mãos,  
a alquimia, a criatividade e o conhecimento 
para transformar o que terra e mar nos dão, 
em muito do que precisamos para comer, 
beber, usar ou sorrir. 

Queremos mobilizar os recursos  
locais e investir num modelo de 
desenvolvimento verdadeiramente 
sustentável.
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Queremos que a inspiração deste  
lugar ganhe asas e se transforme em 
histórias de verdade, para reviver vezes 
sem conta e para acrescentarmos o nosso 
ponto, quando for chegado o momento.  
Queremos que todos possam conhecer  
o que esta terra sempre foi e o que 
continua a ser a cada dia, para que, com 
uma nova energia, possamos acompanhar 
e enriquecer esta viagem conjunta. 
Abraçamos este movimento que as 
pessoas do Sudoeste iniciaram e queremos  
dar-lhe força, forma, abertura, reflexão, 
acção, cidadania. É urgente participar,  
hoje e sempre.

Só com o coração aberto poderemos, 
todos e em conjunto, sentir o vibrar desta 
terra debaixo dos nossos pés e deixar-nos 
conduzir por ela.

Associação
Rota Vicentina

ID — RV

PREÂMBULO | Manifesto Rota Vicentina
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1. Responsabilidade  
e Sustentabilidade
2. Cultura Local
3. Qualidade
4. Comércio  
e Comunicação

RECOMENDAÇÕES
PARA PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS
PRODUTOS | RECURSOS | COMPETÊNCIAS



1. Responsabilidade  
e Sustentabilidade
SOCIAL, ECOLÓGICA E ECONÓMICA

Responsabilidade ambiental
Responsabilidade colectiva
Responsabilidade económica

3. Qualidade
VERACIDADE E CONFIANÇA

Factores materiais
Factores imateriais

2. Cultura Local
ORIGEM E AUTENTICIDADE

Originalidade

20 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

4. Comércio e  
Comunicação
ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

Orientação comercial
Orientação comunicacional (divulgação)
Orientação comunicacional (rede)

ID — RV



Todas as actividades económicas têm um impacto ambiental  
e social nos territórios. Identificado esse impacto, é necessário 
agir conscientemente sobre os seus efeitos. A melhor forma 
de preservar as características reconhecíveis e diferenciadoras 
dos lugares é usar de modo inteligente os recursos e 
desenvolvendo competências. Este projecto reconhece  
a existência de uma procura cada vez mais expressiva quer 
de oportunidades quer de experiências deste âmbito, assim 
integrando e fazendo eco de uma procura cada vez mais 
consciente, dos pontos de vista social, ecológico e cultural. 
Preservar inovando é também o caminho mais seguro  
para um futuro sustentável do território e do planeta.

1. Responsabilidade  
e Sustentabilidade

SOCIAL, ECOLÓGICA E ECONÓMICA

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS21
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Preservar o ambiente em  
todas as fases (da produção  
ao consumo).

Utilizar produtos locais e regionais.

Valorizar os recursos locais.

Optar por produtos ecológicos.

Usar meios energéticos eficientes  
e renováveis.

Promover o equilíbrio entre  
os recursos naturais e o turismo.

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Responsabilidade e Sustentabilidade

Responsabilidade 
ambiental

ID — RV



23

ID — RVResponsabilidade 
colectiva

Estimular uma economia circular, 
colaborativa e participativa.

Envolver a população local de forma 
igualitária, inclusiva e activa.

Promover o encontro dos vários 
grupos e sectores sociais que 
habitam a região.

Promover o comércio justo.

Garantir condições justas para  
os recursos humanos envolvidos.

ID — RV

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Responsabilidade e Sustentabilidade
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ID — RVResponsabilidade 
económica

Fomentar ideias de negócio inovadoras, 
com potencial equilibrado de 
rentabilidade.

Incentivar propostas que privilegiam o 
crescimento razoável e a sustentabilidade 
a longo prazo.

ID — RV

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Responsabilidade e Sustentabilidade
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Compromissos

Responsabilidade partilhada

Criar um sentimento de pertença ao lugar que motive  
a responsabilização conjunta na implementação  
e no desenvolvimento das actividades. 

Incentivar a colaboração entre produtores, agentes e clientes 
na preservação das características próprias e diferenciadoras 
do território.

Turismo ético

Promover métodos eficazes de envolvimento do visitante 
(outro) e do turista (cliente).

Fomentar a discussão e consciencialização através  
do voluntariado.

Estimular o envolvimento cívico nas questões e problemáticas  
do território.

Garantir o acesso, por parte do consumidor / turista, ao 
conhecimento quanto ao seu impacto pessoal, num processo 
de consciencialização que promove escolhas responsáveis.

Informar o consumidor através da recomendação.

ID — RV

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Responsabilidade e Sustentabilidade



A identificação das pessoas com os lugares é um processo 
complexo, múltiplo e inclusivo, e está em permanente 
construção. Reflete-se no quotidiano através das relações 
entre indivíduos, comunidades e a paisagem, todos 
desempenhando um papel ativo na construção da 
“identidade”. O apego à terra e o sentimento de pertença são 
factores de visita e fixação que é preciso reconhecer, valorizar 
e potenciar. A capacidade de relação entre a população 
permanente e flutuante do território (imigrantes, locais, 
turistas) manifesta também o valor colectivo da identificação 
com o território.

Como é que as características próprias da cultura constituem 
a oferta turística? Como é que a ID Rota Vicentina contribui 
para a construção e renovação da cultura local?

2. Cultura Local

ORIGEM E AUTENTICIDADE

26 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
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27 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Cultura Local

Desenvolver uma identidade  
própria e afirmar-se pela diferença.

Reconhecer e aceder ao sector  
primário local.

Valorizar o conhecimento vernacular.

Preservar e desenvolver o 
ecossistema natural e cultural.

Divulgar o território na sua identidade 
contemporânea e actualizada.

Originalidade ID — RV



Instituir a paisagem natural como base dos processos  
e manifestações culturais do território.

Produzir reflexão crítica sobre o volume de turismo 
regionalmente suportável e suas consequências futuras.

Promover a preservação e produção de conhecimento  
local genuíno.

Abranger o sector primário na promoção do território.

Compromissos
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RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Cultura Local



A qualidade da oferta depende desde logo das características 
técnicas da produção — escolha da matéria-prima,  
dos recursos e das competências a utilizar —, mas também 
da concepção e realização do serviço. A qualidade será 
então aferida através dos efeitos da experiência total e da 
fidelização do cliente. Para que isto aconteça, é preciso 
proporcionar-se uma experiência real, oferecendo produtos 
e serviços concebidos a partir de princípios de transparência, 
honestidade e verdade. A satisfação total de expectativas é 
instrumento de conquista da confiança do cliente. O território 
é reconstruído numa narrativa autêntica, que se constitui 
como alternativa e substituto do marketing tradicional: 
serviços e produtos falam por si, e a experiência tem um efeito 
transformador, de participação nessa narrativa e de elevação 
turística, cultural e espiritual.

3. Qualidade

VERACIDADE E CONFIANÇA

29 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
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30 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Qualidade

Optar por recursos (matérias-primas, 
produtos, energia, etc.) de origem  
regional e obtidos de forma responsável.

Investir na durabilidade dos produtos  
e na longevidade do negócio.

Manter uma capacidade de escala 
adequada à promessa do serviço.

Gerar confiança junto do cliente  
e uma oferta personalizada.

Factores  
materiais

ID — RV
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Compreender o cliente e o poder 
transformador de uma experiência  
bem-sucedida.

Garantir a transparência de todas  
as actividades da operação.

Promover relações sociais e comerciais  
de proximidade e confiança, gerando
consistência no trabalho em rede.

Criar conteúdos próprios no âmbito  
de uma oferta diferenciadora.

Investir na capacitação  
de recursos humanos.

Factores  
imateriais

ID — RV

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Qualidade
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Preservar e promover as boas práticas ao nível  
local e regional.

Estimular uma atitude própria, diferenciadora,  
e estipular elevados critérios de qualidade.

Colaborar na pesquisa, documentação e transferência  
de conhecimento.

Orientar as boas escolhas.

Compromissos ID — RV

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Qualidade



 
 

4. Comércio  
e Comunicação

Os projectos devem ter um elevado grau de maturidade, 
comprovado através da organização, da capacidade de 
realização e do acesso ao produto e serviço propostos.  
Deve garantir-se que a experiência corresponde  
à expectativa criada, e que comunica com eficácia os  
seus valores e a especificidade da sua oferta. É importante 
a capacidade de integrar e divulgar o trabalho em 
rede: envolvendo intervenientes e produtos regionais, 
contextualizando os recursos endógenos e promovendo  
o mercado local, num contexto de comunicação  
e economia circular.

ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

33 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
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34 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Comércio e Comunicação

Orientação  
comercial

Garantir a qualidade (cultural,  
social, ecológica e económica)  
de produtos e serviços.

Privilegiar a qualidade e não  
a quantidade, através da escala  
e da proximidade com a origem.

Encarnar uma atitude e convencer  
quanto à sua eficácia e importância: 
“Não se pode dar ao turista tudo,  
ou exactamente, o que ele quer.”

ID — RV
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Defender a origem regional 
como argumento de valor.

Promover os valores individuais 
e comuns à rede.

Assumir uma atitude de 
transparência e honestidade 
no negócio: “Vender a estória.”

Orientação 
comunicacional 
(divulgação)

ID — RV

RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Comércio e Comunicação
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Consolidar e rentabilizar 
a marca ID Rota Vicentina.

Trabalhar e comunicar em rede.

Divulgar as boas práticas  
através de recomendações.

Sugerir as escolhas  
mais sustentáveis.

Comunicar de forma clara,  
partilhada e participativa.

Orientação 
comunicacional  
(rede)

ID — RV
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Monitorizar e valorizar o impacto através de estudos  
(garantir acessibilidade dos números).

Auscultar o mercado: identificar tendências,  
produzir conhecimento e promover abordagens alternativas.

Mapear a oferta existente e identificar, caracterizar  
e promover a nova oferta.

Usar a relação procura > oferta para imprimir um registo  
e ritmo próprios ao consumo.

Defender os valores comuns da rede, por meio  
de um manifesto público.

Compromissos

37
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RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS | Comércio e Comunicação
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40 TIPOLOGIAS E CATEGORIAS

Os valores aqui descritos podem ser aplicados nesta região em várias escalas  
e nas mais diversas actividades. Pode incluir a produção de alimentos e artefactos, 
experiências gastronómicas, serviços prestados por unidades de turismo rural 
ou hotéis, actividades culturais pontuais ou recorrentes, um festival de artes 
performativas, entre outros. Os produtos e os serviços, públicos ou privados,  
fazem parte da oferta regional, e todos contribuem para o desenvolvimento  
e para a afirmação da região.

Especificamente, consideramos da maior importância respeitar,  
em todas as actividades, as seguintes recomendações:

PRODUTO

As produções alimentares e não-alimentares 
devem atender a um padrão de qualidade que 
favoreça o ecossistema e utilize matérias-primas 
de forma qualitativa, assim como métodos de 
produção justos e limpos.

SERVIÇO

Todos os serviços devem comprometer-se  
a respeitar e incorporar os valores da ID Rota 
Vicentina nas suas actividades, utilizando produtos 
locais e ecológicos, assim como integrando 
condições justas de trabalho para os recursos 
humanos utilizados.

A transparência é essencial nos três eixos de acção: 
concepção das propostas, operacionalização 
das actividades, e comunicação/divulgação 
dos objetivos e resultados das actividades 
desenvolvidas.

Destaca-se ainda a importância do respeito  
pela diversidade e liberdade cultural, com vista 
à formação e consolidação de uma comunidade 
regional inclusiva e solidária.

Tipologias ID — RV
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A rede da Rota Vicentina estende-se a um território amplo e interliga diversas 
valências da região. O lado mais visível desta rede são as actividades turísticas.  
No entanto, existem diversas actividades locais para além do turismo:  
de carácter social, cultural, agrícola, ecológico e outros.

A ID Rota Vicentina alcança e abrange todos os agentes e entidades  
da comunidade e cultura local, criando uma rede eficaz e sustentável para todos.

No âmbito do turismo, a rede integra restaurantes, unidades hoteleiras de pequena 
ou média dimensão, alojamento rural, actividades turísticas, agências e operadores, 
transportes, comércio local.

Mas a ID Rota Vicentina rompe as fronteiras do turismo tradicional e lança-se  
no envolvimento das outras componentes da vida quotidiana, com vista à criação 
de um interesse na região que não seja apenas sazonal ou intermitente.
 

Categorias

Projectos artísticos e eventos de pequena e média 
dimensão, pontuais ou recorrentes, dinamizados 
quer por entidades públicas, quer por entidades 
privadas: exposições, oferta formativa nas artes, 
mostras de artes performativas, festivais de 
música, etc.

Actividades de âmbito social, dirigidas 
especificamente às populações, com vista  
à sua integração nesta rede alargada.

Projectos alimentares (perecíveis e não perecíveis)  
e ecológicos (uso respeitoso dos recursos).

Actividades que integrem os produtores-chave  
da região: agricultores, pescadores e artesãos.

Este movimento em rede tem a vantagem de nivelar a importância e o valor  
de todos os âmbitos de acção da ID Rota Vicentina, ao mesmo tempo que os cruza 
e permite que se enriqueçam mutuamente. Deste modo, assegura que residentes 
e turistas tenham acesso e beneficiem dos mesmos recursos, desde que seja 
devidamente previsto e salvaguardado o equilíbrio dessa oferta e da sua relação 
com o território como um todo.

Nos âmbitos social, cultural, agrícola e ecológico, enquadram-se:

ID — RV
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CASOS DE
ESTUDO

1. Dozero
2. Touro Azul
3. Herdade  
do Cebolal 
4. Branco de Cal
5. Andarilho da Luz

ID — RV



O Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
estão cheios de ideias e projectos que 
tornam esta região ainda mais viva.  
As pessoas organizam-se para encontrar 
formas criativas e responsáveis de 
valorizar os recursos locais, preservar  
e expandir o património cultural, acolher 
os visitantes e proteger a natureza. 

Dos muitos casos que conhecemos, 
escolhemos quatro exemplos que 
ilustram bem a diversidade de 
abordagens ao território e nos inspiram 
a fazer mais, e pedimos um quinto 
contributo externo para nos ajudar a 
reflectir sobre estas questões.

44 CASOS DE ESTUDO
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1. Dozero

45 CASOS DE ESTUDO

— começar 
pelo início

ID — RV
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 Responsabilidade e Sustentabilidade

Como é que um negócio  
pode ser criado e crescer 
com base numa filosofia  
de respeito à natureza?

Que tipo de relações 
se estabelecem com 
clientes, visitantes e outros 
produtores dentro de lógicas 
de produção responsáveis?

Que impacto no território 
e nas comunidades tem 
a adopção de práticas 
responsáveis na produção?

ID — RV
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47 CASOS DE ESTUDO | Dozero

Dozero é uma micro padaria fundada por Raquel 
Dabarra e Rosa Shoel em 2017. Localizada em 
Charnequinha (Cercal do Alentejo), a sua produção 
assenta em métodos artesanais e ingredientes 
naturais que reflectem uma preocupação com o 
impacto ecológico da actividade e o seu potencial 
de apoio ao desenvolvimento sustentável. Raquel 
e Rosa começaram a imaginar o projecto entre 
Rio de Janeiro e Toronto, tendo participado em 
várias iniciativas nesta cidade canadiana onde 
encontraram uma comunidade de produtores 
com preocupações semelhantes. Os laboratórios 
de fermentação caseiros na cidade abriram o 
apetite pela vida no campo, onde esta actividade 
se poderia desenvolver com maior proximidade à 
natureza e a uma sabedoria camponesa que ambas 
admiram e respeitam. O acaso e algumas ligações 
familiares trouxeram Raquel e Rosa a Portugal.

ID — RV



CASOS DE ESTUDO | Dozero

 

No Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
encontraram um fervilhar de novas visões em 
contacto com o conhecimento tradicional da  
região. Encontraram uma vizinhança interessada 
pelo seu trabalho, aberta à partilha de saberes e à 
construção da diversidade cultural em sintonia com 
os ritmos da natureza. Foi com esta vizinhança que 
aprenderam os segredos dos trigos antigos, como 
o trigo barbela, moídos no moinho dos Troviscais, 
que pertence à mesma família de moleiros há cinco 
gerações. Este é apenas um exemplo de como os 
processos da padaria Dozero procuram estimular  
a cooperação entre aqueles que vivem e trabalham 
neste território. A chegada de novos vizinhos, com 
o entusiasmo da mudança e ideias forasteiras, é um 
desafio construtivo a quem aqui vive há mais tempo 
— e, claro, o inverso também é verdade!  

CASOS DE ESTUDO | Dozero48
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Por isso, quando Raquel e Rosa falam de 
sustentabilidade, falam de uma escala humana 
onde se privilegia o contacto directo entre as 
pessoas, desde os produtores aos consumidores. 
Esta teia de relações não se fortalece apenas a si 
própria e promove lógicas de produção e consumo 
responsáveis, onde todas as partes estão informadas 
e comprometidas com uma determinada forma 
de trabalhar a terra. Por trás do pão, dos queijos 
e outras especialidades alimentares que resultam 
deste trabalho, está uma atitude de adaptação ao 
meio ambiente, àquilo que ele dá em cada época,  
à sua necessidade de repouso e manutenção. 
Vemos, assim, uma imagem mais clara do que é  
a sustentabilidade neste contexto: um conjunto de 
preocupações com o impacto ecológico, económico 
e social de determinada actividade — preocupações 

CASOS DE ESTUDO | Dozero49
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essas que têm de ser abordadas em conjunto, 
de forma relacional. Raquel e Rosa encontraram 
uma plataforma de apoio a esta missão na AMAP 
Sado/Alvalade (Associação para a Manutenção da 
Agricultura de Proximidade). Esta estrutura ajuda 
produtores e consumidores a conhecerem melhor 
o território, a sua sazonalidade e o seu património 
biológico. Este trabalho da padaria Dozero tem sido 
bem recebido por todos os agentes envolvidos, 
desde os clientes que se fidelizam e querem 
conhecer mais, percebendo a riqueza deste pão,  
até outros pequenos produtores ou visitantes, que 
são inspirados a começar os seus próprios projectos. 
Na origem está um cruzamento entre campo e 
cidade alimentado pela curiosidade, um movimento 
contemporâneo que inevitavelmente enriquece  
a oferta turística da região, cada vez mais marcada 
por outro cruzamento, entre o local e o global. 

Nesse sentido, a padaria Dozero mostra como  
um alimento tão simples como o pão pode mediar 
a partilha da rica história social, cultural e natural 
do Sudoeste de Portugal com os visitantes, que 
aprendem e desfrutam em igual medida, ao 
mesmo tempo que contribuem para o crescimento 
económico da região e para a preservação, no local 
e na memória, da sua paisagem.
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2. Touro Azul
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— A arte de 
viver os lugares 
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 Cultura local

Como é que  
o turismo  
pode integrar  
a cultura local?

Como é que o turismo  
pode contribuir para 
preservar a cultura  
e paisagem do 
território?
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O projecto Touro Azul resulta de uma parceria 
entre Madalena Victorino (Cooperativa Cultural 
LAVRAR O MAR), a CACO – Associação de  
Artesãos do Concelho de Odemira e a Rota 
Vicentina e consiste em passeios que cruzam  
o conhecimento da paisagem natural e o contacto 
com a comunidade, a cultura local e a produção 
artesanal. Estes passeios assumem a forma  
de uma produção artística, onde expressões  
como a música, a dança ou o teatro interagem 
com o lugar e as pessoas, propondo novas 
interpretações. O projecto vai buscar o seu nome  
a uma antiga saga infantil usada por pais e avós 
para encantar as crianças. Esta alusão não  
é acidental, pois o foco destes passeios está  
no encanto das pessoas e das suas histórias,  
das fábulas que são evocadas por determinados 
sítios, das memórias ancestrais partilhadas como 
mitos e das práticas que sobrevivem ao tempo  
nos locais mais inesperados.  
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Como actividade turística, uma experiência desta 
natureza oferece ao visitante a oportunidade 
única de conhecer uma realidade especial, que 
parece mágica mas é na verdade testemunho  
de sabedoria. Ela leva os visitantes aos locais  
onde se faz, onde se vive, onde se convive.  
Mostra, conta, dá a provar. O envolvimento  
natural deslumbrante recorda qualquer um  
da responsabilidade de respeitar e preservar  
o ecossistema que permite a magia acontecer. 
Para o visitante, este confronto com ritmos 
alternativos à velocidade da vida moderna não 
precisa de ser um olhar frio e distante, meramente 
contemplativo. Há conhecimentos que daqui 
podem ser levados e que para aqui podem ser 
trazidos. Eles circulam quando os visitantes 
conhecem os residentes, quando conversam  
ou partilham a mesa. Circulam também quando 
os artistas planeiam as suas intervenções em 
colaboração com a comunidade local.  

CASOS DE ESTUDO | Touro Azul
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É significativo que os passeios Touro Azul estejam 
pensados para grupos pequenos. Hoje é visível 
o sufoco que o turismo global de massas pode 
aplicar sobre as comunidades, bem como  
o custo ecológico das estratégias movidas apenas 
pelo lucro — elas não são apenas destrutivas  
a curto prazo, são insustentáveis a longo prazo. 
Além disso, essas formas de turismo tendem  
a produzir experiências homogéneas e indistintas, 
cada vez mais desligadas da verdadeira natureza 
dos destinos turísticos. O que a Touro Azul e 
outros agentes com preocupações semelhantes 
fazem é reduzir a intensidade para amplificar  
a qualidade. Esta troca abre espaço para  
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a criatividade e para a imaginação, tornando-se 
numa ferramenta essencial para a preservação 
das artes e saberes tradicionais. Mais ainda, 
permite divulgar o território na sua identidade 
contemporânea e actualizada, através de 
incursões responsáveis e sustentáveis, mas 
também memoráveis e construtivas. Se o mundo 
precisa de mudar a sua relação com os espaços  
da natureza, esta região pode mostrar pistas  
de como o fazer. Uma dessas pistas é o quanto  
as pessoas gostam da sua terra e quanto se 
esforçam para cuidar dela.  
 
Uma ligação profunda e responsável à cultura 
local tem a capacidade de fazer os outros 
apaixonarem-se desde o primeiro minuto e,  
no regresso a casa, talvez encontrar um fascínio 
igualmente positivo e comprometido com  
a preservação da sua própria terra.
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3. Herdade  
do Cebolal
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— Viver e cuidar 
da nossa terra
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 Qualidade

Porquê apostar em abordagens 
sustentáveis na produção agrícola 
e que exemplos existem?

Como é que as produções 
agrícola e vinícola podem 
integrar a oferta turística da 
região de forma igualmente 
responsável?

Como é que a gestão da 
paisagem natural se renova 
ao longo de gerações?

Como é que as características 
únicas do processo de 
produção contribuem para  
a qualidade do produto final?
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Situada em Santiago do Cacém, entre a Serra de 
Santiago e a Serra do Cercal, a Herdade do Cebolal 
é casa de uma produção de vinhos que, desde  
a sua origem em 1876, pertence à mesma família. 
Na quinta geração de proprietários encontramos 
Luís Mota Capitão, que em anos recentes se 
dedicou a actualizar toda a operação de produção, 
de maneira a tornar a herdade mais sustentável 
e o produto final mais único. Como o próprio 
reconhece, a sustentabilidade não é alcançada 
instantaneamente fruto desta ou aquela medida 
isolada. Em vez disso, é um processo em curso, 
um esforço contínuo para explorar novas ideias 
e adoptar práticas que cuidem da terra para os 
vindouros. Na Herdade do Cebolal este é um 
movimento de desaceleração, no qual existe tempo 
para reflectir e testar abordagens que resultam  
em alterações aos métodos e lógicas de produção. 
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O mais importante é talvez o gradual abandono  
das monoculturas em favor das multiculturas.  
Isto significa, por exemplo, que a actividade 
agrícola não se limita às vinhas, mas também 
presta atenção à plantação e manutenção de 
milhares de árvores que efectuam uma natural 
descompactação do solo e permitem controlar 
melhor os diversos microclimas existentes dentro 
da herdade. As transformações climáticas 
globais não são aqui indiferentes. O aumento das 
temperaturas e os fenómenos climáticos extremos, 
como grandes incêndios florestais, acarretam 
grandes consequências negativas nas actividades 
que dependem dos ciclos da natureza. Por isso,  
a preocupação em tornar um terreno sustentável 
também se prende com a sua durabilidade  
e é uma aposta que permitirá às vinhas herdade 
manterem-se ativas ao longo de várias décadas, 
prolongando-se até e para lá da sexta geração  
de proprietários. A longevidade das vinhas  
ilustra a forma como a sustentabilidade ambiental  
e a sustentabilidade económica funcionam em 
sintonia, algo que Luís Mota Capitão pretende 
promover também através da partilha de recursos, 
ferramentas e conhecimento entre produtores locais.  
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Muitas vezes, problemas novos que são comuns  
podem ser resolvidos com técnicas e conhecimentos 
postos de parte com o progresso tecnológico,  
e agora são novamente úteis para quem procura 
alternativas sustentáveis nas suas produções.  
As mudanças nos processos de trabalho ou de 
relacionamento social não têm somente um fim 
ecológico e os seus efeitos são observáveis  
na qualidade do produto final. Nos vinhos isto 
traduz-se em sabores únicos, que derivam  
de nuances e pormenores da produção que  
são únicos nesta herdade, por sua vez integrada 
no ecossistema do Litoral Alentejano e Costa 
Vicentina, com as suas próprias características 
e exigências. Vemo-lo, por exemplo, no peculiar 
Vinho do Mar, cujo estágio submerso a que  
é sujeito só poderia denunciar a origem costeira 
dos seus produtores.  
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A 10 km do mar, a Herdade do Cebolal promove  
a sua produção e o seu espaço em actividades  
de enoturismo, como a Cocaria*, que novamente 
ligam o vinho à terra onde é produzido, a todos  
os sabores e paisagens que o enquadram, às raízes 
que os visitantes procuram quando se deslocam  
a esta região. Nesse momento de contacto ata-se  
o complexo nó da sustentabilidade: iniciado  
na produção, materializado no produto, confirmado 
na partilha. Neste, como em outros casos, o vinho, 
os sabores e as experiências testemunham  
a dedicação dos produtores à terra, a sua vontade  
de explorar novas abordagens em conjunto com  
o conhecimento testado pelo tempo, preservando 
o património natural para as gerações futuras. 

Este é o caminho para conquistar a confiança  
dos clientes e fazer da qualidade o factor material  
e imaterial de diferenciação em todos os produtos 
e experiências.
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(*) Refeição tradicional dos trabalhadores do meio rural que consiste em carnes e legumes cozinhados  
em panelas de barro colocadas junto a brasas no chão. A Cocaria era habitualmente confeccionada por  
uma mulher, conhecida como a coqueira, que estava encarregue da refeição dos trabalhadores.
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4. Branco de Cal
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— Saber 
acolher
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 Comércio e Comunicação

O que procura  
o visitante da  
Costa Vicentina?

Como é que os 
agentes locais  
podem contribuir  
para um turismo  
mais responsável?
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Branco de Cal é um projecto familiar de alojamento 
local situado em Vila Nova de Milfontes, concelho 
de Odemira. À frente do projecto, três irmãos 
(Tomás, Laura e Mariana) e os seus pais  
(Luís e Paula) dividem esforços para oferecer  
aos visitantes uma experiência verdadeira  
da região a partir da estadia numa das quatro 
casas disponibilizadas — três espaços alugados 
individualmente e um bed & breakfast com  
vários quartos. Em qualquer um dos espaços  
a oferta é invariavelmente comprometida com  
os valores da sustentabilidade e da cultura local. 
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Esta preocupação pode ser observada no 
mobiliário recuperado ou na arte que ocupa as 
paredes dos quartos e foi criada pelo Tomás e pela 
Laura. O desperdício e a pegada ambiental devem 
ser reduzidos, ao mesmo tempo que se produz um 
ambiente inesquecível para os hóspedes, cuja boa 
recepção espelha o sucesso da aposta. A ligação 
à economia da região reflecte-se nos produtos  
de origem local usados ou vendidos, e que vão 
desde os sabonetes aos alimentos servidos  
no pequeno-almoço.  

CASOS DE ESTUDO | Branco de Cal
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E quando o visitante deixa o alojamento para 
começar o seu dia, pode sempre contar com as 
dicas e conselhos da família, que tenta promover 
outros projectos e negócios locais, além do 
próprio território e os seus segredos. Em todos 
os actos e todas as decisões está presente uma 
grande preocupação em mostrar a realidade 
local, de garantir que o visitante contacta com 
os ingredientes que atribuem ao Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina uma identidade 
própria. Ninguém pode mediar melhor este 
contacto do que uma família que aqui nasceu  
e criou raízes, e que agora as decide partilhar. 
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O seu amor à terra garante que a partilha vai 
sempre promover o respeito pela natureza e pelas 
redes comunitárias que preservam importantes 
relações sociais e culturais. Este é um exemplo de 
como o turismo responsável também representa 
uma possibilidade entusiasmante para aqueles 
que querem agora iniciar projectos e negócios 
nesta área sem contribuir para uma possível 
erosão das qualidades locais à mercê do turismo  
de massas.  
 
São estas abordagens que vão permitir à nossa 
região ser um lugar sustentável, que todos 
poderão apreciar, viver e visitar durante muitos, 
muitos anos.
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5. Andarilho  
da Luz
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— Os novos ritmos do 
turismo sustentável
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 Turismo responsável

O que é o 
turismo hoje?

Como é que o turismo 
responsável pode atrair 
um público igualmente 
interessado em  
estabelecer uma relação 
positiva e construtiva  
com o território?

ID — RV



ID — RV

71

Marcus Pavani é natural de Belo Horizonte  
(Minas Gerais, Brasil), onde em 1998 criou  
a Andarilho da Luz, uma agência de turismo 
ecológico focada em caminhadas terapêuticas. 
Apesar desta distância, Marcus continua a agir  
e reflectir sobre o Sudoeste de Portugal através 
da organização das suas caminhadas e enquanto 
associado da Rota Vicentina. Estes passeios  
pela natureza propiciam aos participantes 
momentos únicos de proximidade com a natureza, 
promovendo o bem-estar físico e mental ao 
mesmo tempo que tornam o território acessível  
a quem o quiser conhecer de forma responsável. 

CASOS DE ESTUDO | Andarilho da Luz
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Marcus vê o turismo como uma manifestação de 
relações humanas mais profundas e assim acredita 
que os valores e as preocupações presentes no 
trabalho da Andarilho da Luz podem florescer 
na vida dos participantes mesmo depois da 
caminhada terminar. Quem dá carinho, recebe 
carinho; quem respeita, é respeitado; quem souber 
cuidar da terra, saberá cuidar de si. Apesar do seu 
alcance económico, social, cultural ou ambiental, 
o turismo sozinho não pode resolver todos os 
problemas do mundo porque é apenas uma parte 
da vida dos diferentes povos. Contudo, o turismo 
gera momentos de contacto entre pessoas onde  
a vontade de mudança se pode traduzir em acções 
concretas que, devido à natureza desta actividade, 
podem ter efeitos positivos tanto no território 
visitado como no local de origem do visitante. 
O nosso tempo é marcado pela mobilidade, 
mesmo quando esta é limitada ou suspensa, 
como acontece durante uma pandemia global 
que baralha a ordem do habitual. Não surpreende, 
então, que o turismo seja uma actividade tão 
importante no desenvolvimento de uma região, 
além de ser uma forma de construir interligações 
culturais que, de facto, abrem o mundo.  
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Sabemos, contudo, que o turismo de massas  
pode ser mais destrutivo do que construtivo  
e pôr em causa a sobrevivência das características 
que tornam uma região atractiva. Por isso 
vemos emergir em todo o mundo movimentos 
de alternativa e resistência, que acreditam 
ser possível viajar, conhecer e partilhar sem 
pôr o futuro em causa. O turismo responsável, 
sustentável ou ecológico funciona na base 
de uma reciprocidade entre o visitante e o 
território visitado. A oferta qualifica a procura 
e no Sudoeste de Portugal a Andarilho da Luz 
encontrou os ingredientes certos para conceber 
uma oferta irrepetível.  
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Um desses ingredientes é a desaceleração 
do ritmo incessante da vida contemporânea 
que podemos encontrar na natureza, onde o 
stress quotidiano se dilui e podemos ter outra 
perspectiva de nós próprios. Este património vivo 
pertence a todos e os passeios da Andarilho da 
Luz devem inspirar outros agentes da área do 
turismo a encontrar formas criativas de o mostrar 
aos visitantes, preservando a sua essência.  
 
Da partilha responsável nasce o tipo de turismo 
que as sociedades contemporâneas precisam  
para se poderem continuar a cruzar e visitar  
sem destruir irremediavelmente o planeta.  
No Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina há  
a possibilidade de construir agora esse futuro.
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Lançada em julho de 2020, a Agenda Rota 
Vicentina é uma apresentação dinâmica das 
actividades culturais e turísticas na região,  
de Santiago do Cacém a Lagos. Mobilizando  
a sua rede de parceiros e os agentes culturais 
locais, pretende-se informar residentes locais  
e visitantes de uma selecção de ofertas integradas, 
que permitem mergulhar na paisagem  
de mãos dadas com a comunidade.

Agenda

rotavicentina.com/agenda

ID — RV

ACTIVIDADES DO PROJECTO 

http://rotavicentina.com/agenda
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Na Primavera de 2021, de 21 a 27 de Março,  
o Sudoeste de Portugal irá viver o 1º evento  
público promovido pela Associação Rota Vicentina, 
que se estende ao longo de 7 dias, num formato 
exclusivamente online.

A Rota Vicentina quer continuar a sua jornada  
e, num espírito de comunhão e partilha do 
território, convidar quem cá nasceu e quem ama 
esta terra a co-construir e participar neste evento.
O programa será ilustrado com ofertas turísticas 
que propõem uma viagem original pela costa  
e pela serra, e também uma componente  
de reflexão sobre sustentabilidade com três 
colóquios transmitidos ao vivo. 

Toda a comunidade local e parceiros do projecto 
são convidados a participar na construção deste 
evento, que se quer de todos, para todos.

Semana ID

rotavicentina.com/semanaid
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Para conhecer melhor e apresentar nesta 
publicação os cinco casos de estudo que ilustram 
as recomendações de boas práticas, entrevistámos 
os representantes de cada um dos projectos.  
Estas vozes que contam na primeira mão o que  
é viver e trabalhar nesta região podem ser ouvidas 
no nosso canal de Youtube.

Vozes ID ID — RV

tinyurl.com/7vw7rfb4Ouça as entrevistas aqui

ACTIVIDADES DO PROJECTO 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXuQK_E-D9mvAhEAoFPRQwvygUIPzv1BO
http://www.tinyurl.com/7vw7rfb4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXuQK_E-D9mvAhEAoFPRQwvygUIPzv1BO
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A Rota Vicentina – Associação para a Promoção 
do Turismo de Natureza na Costa Alentejana 
e Vicentina, é, desde 2013, a entidade 
responsável pela gestão, integração, estímulo, 
desenvolvimento e promoção dos trilhos 
pedestres da Rota Vicentina, assim como da  
oferta turística associada ao produto turístico  
que a Rota Vicentina representa.

Esta Associação Privada sem Fins Lucrativos, 
pretende afirmar-se como um elemento definidor 
da região, viabilizando o seu usufruto através 
de uma das práticas mais naturais à condição 
humana – a caminhada – e contribuindo de forma 
inequívoca para a sustentabilidade do mundo 
rural, através da dinamização da actividade 
económica, estímulo das actividades e serviços 
já existentes, manutenção e reforço das tradições 
e cultura locais, incentivo à criação de novos 
negócios e promoção do destino fora das épocas 
de maior afluência.

Rota
Vicentina

Rota Vicentina
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A beleza da paisagem, o património natural, 
histórico e cultural, os recursos turísticos  
e a natureza pública dos caminhos, foram  
os principais critérios seguidos no processo  
de escolha do traçado, composto por caminhos 
existentes e formado pelo Caminho Histórico, 
Trilho dos Pescadores e vários Percursos 
Circulares, itinerários que se complementam 
revelando a verdadeira essência do SW  
de Portugal.

Em 2019, a Rota Vicentina expandiu a sua oferta 
contando também com um sistema de mais de 
1000 km de percursos de BTT, um traçado de 
Touring Bike que une os aeroportos de Lisboa  
e Faro, e diversas actividades de Natureza,  
Cultura e Bem-Estar.

Rota Vicentina
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