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Turismo Rural e de Natureza em Sistelo

Um arranque lento, um boom de visitantes nos últimos anos
• 1997-2009 – Classificações Rede Natura 2000 / Reserva da Biosfera
• 2009 – Requalificação núcleo rural da Igreja (ARDAL, Agris)
• 2012 – Integração da rede “Aldeias de Portugal” - Casas de Campo
• … - Percursos Pedestres PR
• 2015 – JF e CMAV iniciam processo para classificar a Paisagem Cultural de
Sistelo
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Turismo Rural e de Natureza em Sistelo

Um arranque lento, um boom de visitantes nos últimos anos

• 2015 – Ecovia do Vez / Passadiços de Sistelo
• 2017 – Aldeia vencedora 7 Maravilhas de Portugal (aldeia rural)
• 2018 – Classificação da Paisagem Cultural de Sistelo – Monumento Nacional
• 2020 – Várias distinções nacionais e internacionais “Tesouro Desconhecido”
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Perspetivas da Comunidade face ao Turismo
Questionário às famílias
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A1. O turismo é essencial para desenvolver freguesias como Sistelo.
A2. Para que contribua para o desenvolvimento é importante atrair
cada vez mais turistas.
A3. O turismo traz inconvenientes e problemas novos à freguesia.

Perspetivas da Comunidade face ao Turismo
Tipos de discurso presentes
Turismo

Tipos de discurso presentes na comunidade
Reavivar da aldeia e melhoria da autoestima
“até gosto que venham por aí, e que vejam” (F, 87)
“Há muitas coisas por explorar, muitas coisas bonitas (M, 59)

Aspetos e
impactos
positivos

Criação de emprego e rendimentos
“já criou empregos” (F, 75)
“traz consumo” (M, 75)

Favorecer manutenção e expansão de serviços de proximidade
“os turistas, [são] o[s] pouco[s] que podem investir cá…” (M, 69)
“eu acho que aqui uma padaria/pastelaria, aquilo dava” (M, 69)

Perda de tranquilidade e de privacidade
“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)

Aspetos e
Impactos
negativos

Elevada sazonalidade
“não era preciso de ser aquela coisa assim boom, se calhar mais repartida, não sentirmos aquela diferença
muito grande, agora temos gente, agora não”(F, 20)

Benefícios do turismo são limitados, e concentrados num lugar (Igreja)
“Há quem tire benefício, …, quem tem alojamentos e restaurantes (F, 69)
“nós temos grande afluência de turismo, mas se formos a ver não deixam nada pra freguesia” (F, 47)”

Das “enchentes” que dão confiança para investir,
…para um turismo menos massificado e mais responsável

“Menos turistas, mas melhores” (M, 48)
“Sim, turismo de qualidade, não
massificado, ainda que nesta fase seja
necessário.” (M, 37)

Palavras e/ou expressões comunidade em relação
aos inconvenientes do turismo (Qfam; WordClouds)

Monitorização do fluxo de visitantes in loco
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Picos: agosto, fins-de-semana e feriados de primavera, verão
e outono, estando bom tempo.

A Perspetiva dos Visitantes

Questionário aplicado a 278 visitantes, em Sistelo, 2019
Razões para visitar Sistelo
100
90

% visitantes inquiridos

80
70
60
50

Nada importante

40

Pouco importante

30
20

Importante

10

Muito importante

0

Questionário aos visitantes, n= 190

O QUE ATRAI OS VISITANTES?
- biodiversidade (87,4%)
- os socalcos (86,3%)
- ser um bom local para caminhadas (86,3%)
- os passadiços de Sistelo (83,2%)
- ser uma aldeia tradicional de montanha (75,3%)
Menos importante (fatores efémeros)
- “Aldeia das 7 Maravilhas”
- “Conhecer o Pequeno Tibete”
Sistelo
- único destino da viagem para 66,5% dos inquiridos
- 70% fazem viagem de um só dia

O que fazem os visitantes em Sistelo?

Questionário aplicado a 278 visitantes, em Sistelo, 2019
Duração da Visita

Local de Pernoita
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• Caminhadas - trilhos e Ecovia do Vez
• Visitar a aldeia
• < Ir a um restaurante local
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Dos 30% de visitantes que também
pernoitam, mais de 60% recorrem a
hotéis em A. Valdevez (vila)

Como avaliam a visita a Sistelo?

Questionário aplicado a 278 visitantes, em Sistelo, 2019
Avaliação da oferta local
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• 92,5% recomendaria a visita a familiares e amigos.
• 83% considerou a quantidade de turistas aceitável,
apenas 10% achou excessiva.
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Pontos fortes (gráfico)
• Restaurantes.
• Informação e sinalização turística.
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• Estacionamento.
• Atividades.

Avaliação pós-visita e medidas para o futuro

Questionário on-line aos visitantes inquiridos em Sistelo (n=52)
Medidas para o futuro das aldeias de montanha
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• 81 % - Sistelo é uma aldeia especial
Para o futuro das aldeias de montanha interessa,
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• Preservar Património Natural e Cultural
• Vegetação natural
• Tradições e Atividades agrícolas
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• Menos importante ou até negativo
• Facilitar acessos a transportes

