
João José Rodrigues Tilly PROJECTO INTEGRADO DE ATRACTIVIDADE ECO-TURÍSTICA 
 
A ideia é transformar Seia num pólo turístico de elevada 
atractividade onde o tradicional turismo de puro lazer seja 
complementado com componentes Culturais, Científicas e de 
Culto, ou de cariz esotérico/religioso. Tudo envolvido numa lógica 
de preservação da natureza e de optimização de recursos.  
 
Pré-Requisito: 
Para se atrair qualquer tipo de turismo é necessário um pré-
requisito:  conferir a Seia uma visibilidade a nível nacional que 
hoje não tem, tirando partido da sua situação geográfica 
privilegiada enquanto porta de entrada Norte na Serra da Estrela.  
 
O objectivo do projecto: 
Atrair ao concelho as famílias, ao fim de semana, para lhes 
proporcionar experiências sensoriais únicas - paisagísticas, 
gastronómicas, culturais. No fundo, revelar ao país este concelho 
riquíssimo em oferta turística latente. Ao longo de todo o ano. 
 
Constatação: 
Os fins de semana são justamente os dias em que Seia se 
encontra surpreendentemente mais vazia de pessoas e veículos. 
São, portanto, os dias óptimos para se usarem meios de 
transporte alternativos e não poluentes.  
E, simultaneamente, recorrer aos transportes públicos de Seia 
para levar os visitantes e os residentes até aos pontos de 
interesse turísticos concelhios: naturais e edificados. 
 
Sinopse: 
Esta ideia desenvolve-se em 3 domínios que se articulam entre si: 
A) VISIBILIDADE E NOTORIEDADE CONCELHIAS 
B) OFERTA ECO-TURÍSTICA 
C) DESCOBRIR O CONCELHO... EM CONJUNTO 
  
Por fim apresenta-se: 
  
D) ESTRUTURA DE CUSTOS: 1.000 a 5.000€ 
E) SUSTENTABILIDADE E POTENCIALIDADE NA CRIAÇÃO DE 
POSTOS DE TRABALHO: atractividade de 20 mil turistas, 800.000€ 
de receitas / ano e criação potencial de 7 postos de trabalho 
---------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
  
 
Domínio A) VISIBILIDADE E NOTORIEDADE CONCELHIAS 
 
  
Para se atrair o turista é necessário que ele: 
1º -  saiba que Seia existe e  
2º -  se lembre de Seia quando pensar em sair. 
Até aqui 90% do mercado turístico na Serra da Estrela tem sido 



canalizado para a Covilhã, a porta Sul da Serra. As próprias pistas 
de ski - únicas do país - que se encontram em terrenos de Loriga, 
concelho de Seia, são publicitadas como se situassem na Covilhã.  
Portanto a Seia faltam, acima de tudo, dois requisitos 
fundamentais sem os quais nunca crescerá em termos turísticos:  
VISIBILIDADE e NOTORIEDADE. 
 
No entanto, ao contrário da esmagadora maioria das cidades do 
interior, Seia, com a Serra da Estrela nas suas costas, tem um 
potencial de crescimento turístico imenso que se pode constituir, 
natural e facilmente, como a principal fonte de receitas do nosso 
concelho e potenciar, por arrastamento, o aparecimento de 
muitas empresas de cariz turístico que podem criar dezenas de 
postos de trabalho a breve trecho. Basta fazer algo consequente 
para que tal aconteça 
Como a iniciativa privada se encontra descrente e tem relutância 
em investir - exactamente porque não vê por aqui, ao longo do 
ano, movimento que o justifique - o primeiro passo no sentido da 
aquisição de visibilidade e notoriedade da nossa Terra terá que 
ser dado pela CM Seia. 
 
Estratégia proposta para se adquirir a visibilidade e a notoriedade 
de que Seia necessita: 
 
 A1- A primeira coisa a fazer é a criação ou a dinamização de uma 
área de audiovisuais, que deve articular com o gabinete de 
comunicação da CMS e ser capaz de recolher e tratar as melhores 
imagens do concelho ao longo do ano, em fotos e filme corrido, 
que desde logo sejam difundidas através:  
1 - das redes sociais,(*)  
2 - dos sites oficiais ligados à CMS e  
3 - da rede de restaurantes "Serra da Estrela".(**) 
 
Dada a profusão de imagens fixas descaradamente manipuladas e 
lançadas diariamente na net e nas redes sociais, é necessário 
complementar imagens REAIS do nosso concelho, enriquecendo-
as com breves excertos em filme com a devida correcção de cor e 
banda sonora adequada. Este produto REAL dirige-se a um 
público mais exigente que valoriza o conteúdo verdadeiro em 
detrimento do uso abusivo do photoshop bem patente nas 
inúmeras imagens enganadoramente apelativas que proliferam 
na net. 
   
A2 - Se a CMS não pretender criar essa estrutura eu, enquanto 
promotor e dinamizador do projecto e produtor multimédia 
desde 1998, estou disponível para produzir esses conteúdos 
audiovisuais.  
 
A3 - Algumas das imagens terão que ser aéreas, para conferir o 
impacto, a qualidade e o profissionalismo que um projecto destes 
tem que assumir, o que se consegue com a aquisição de um 
drone DJI Phantom, um quadcóptero equipado com uma câmara 



de alta resolução e que, na sua versão básica, custa cerca de 
1.000 euros. 
Este drone faria igualmente um trabalho muito interessante de 
divulgação no Museu do Brinquedo, captando imagens aéreas de 
grupos que o visitam diariamente, sobrevoando crianças 
acenando ao "brinquedo", imagens essas que, depois de editadas 
e identificadas com o respectivo logo do Museu, seriam 
publicadas e enviadas a esses mesmos grupos que de imediato as 
tornariam virais nas suas redes sociais, transportando o nome do 
Museu do Brinquedo e de Seia a todo o país muito rapidamente. 
 
(*)Nota A1.1: É indesmentível a eficácia que as redes sociais 
assumem na divulgação de produtos e serviços, com enfoque 
sobretudo na vertente turística. Um gabinete que seja capaz de 
injectar diariamente novas imagens e filmes nas redes sociais, 
durante as 4 estações do ano, conseguirá uma penetração 
imbatível junto do público em geral, especialmente nas camadas 
jovens que, por sua vez, farão pressão sobre os pais. É esta a 
estratégia do Turismo de Portugal e é este o conceito que todas 
as multinacionais interiorizaram e em que investem grande parte 
dos recursos que dedicam à publicidade e divulgação. Hoje nem é 
tão necessária a alavancagem dos jovens ao nosso público-alvo. 
Praticamente todo o cidadão dos 13 aos 60 anos está ligado a 
uma rede social. 
 
(**)Nota A1.3: A rede de Restaurantes Serra da Estrela está 
disponível para receber e difundir estas imagens e conteúdos - é 
do seu interesse também - e eu, pessoalmente, tenho luz verde 
para dinamizar esse projecto por parte dos proprietários. Estamos 
a falar de uma rede de restaurantes (21 em Portugal e 1 em 
Angola) que é visitada por mais de 1 milhão de clientes / ano nos 
principais centros comerciais do país. Imagine-se o potencial de 
captação turística que se consegue sem investimento 
praticamente nenhum! Basta substituir os programas em canal 
aberto nas TVs existentes em cada restaurante pelos conteúdos 
produzidos pelo gabinete de audiovisuais. Onde, para além das 
mais belas imagens, se faz menção à oferta eco-turística da 
região, como adiante se explica. 
 
Uma vez conseguida a visibilidade e notoriedade pretendidas e a 
penetração no mercado desejada, colheremos forçosamente os 
frutos desse trabalho. Os turistas aparecerão. O gabinete de 
audiovisuais (A) terá feito a sua função e o principal estará 
conseguido.  
E agora? 
Agora há que tratar da  
 
 
Domínio B) OFERTA ECO-TURÍSTICA 
 
Que se vai desmultiplicar por vários âmbitos. Desde o turismo 
Cultural e Científico ao Turismo Religioso. Por isso denomino este 



de "Projecto integrado de atractividade eco-turística". 
 
B1 - Visitas ecológicas  aos Museus e aos Pontos de Interesse 
Turístico 
 
Durante os fins de semana, em que não há praticamente veículos 
a circular na cidade, seria ideal enchê-la com turistas e residentes 
passeando e deslocando-se num percurso inter-museus e locais 
de interesse turístico na cidade. Mas não em veículos poluidores.  
Os turistas terão à sua disposição, na cidade, um conjunto de 
bicicletas tradicionais e eléctricas para visitarem o Museu do 
Brinquedo, o Museu Etnográfico, o Cise e demais pontos 
turísticos de interesse na Cidade de Seia, como a Casa das Obras 
ou a Praça da República. 
 
Mas não só na cidade de Seia. As bicicletas e os triciclos estender-
se-iam à Sra do Desterro e a Sandomil (numa primeira fase). Os 
utilizadores promoveriam não só o seu Conhecimento como a sua 
Saúde e Bem-estar. 
 
Cada bicicleta seria apadrinhada por uma organização / empresa 
(preferencialmente da área turística), pelo que o seu custo seria 
tendencialmente zero. 
 
Pontualmente, e à medida que as solicitações aumentassem, 
poderia colocar-se um ou os dois mini-autocarros que a CMS 
possui (Vai Vem) para fazer o transporte entre Seia e o Museu 
Natural da Electricidade, localizado no local paradisíaco da sra do 
Desterro. Aí encontrar-se-iam igualmente algumas bicicletas para 
proporcionar aos turistas belos passeios ao longo do rio Alva até 
ao açude e às suas 7 capelas. Os bilhetes compensariam, 
naturalmente, os custos. 
 
 
B2 - Percursos Eco - turísticos propostos 
O turista, ao visitar Seia, já tem conhecimento - porque os 
conteúdos audiovisuais em A o informaram previamente - de que 
vai encontrar várias alternativas e ofertas de lazer, de Culto e de 
aquisição de Conhecimento. O difícil será optar por uma delas. 
 
B2.1 - Conhecimento: o turista visitará o Museu do Brinquedo e o 
CISE (Centro de interpretação da Serra da Estrela) viajando nas 
bicicletas comunitárias. O veículo próprio é estacionado no Hotel 
ou largo da feira. O percurso é fácil se a entrada do CISE usada for 
a do largo da Segurança Social / Casa do Povo ou a da Academia 
Sénior (ainda mais fácil). 
 
B2.2 - Conhecimento / Água: o turista visitará o Museu da 
Electricidade e a Sra do Desterro viajando em bicicletas 
comunitárias. O percurso é fácil, sempre plano e proporciona um 
passeio inesquecível ao longo do rio Alva, onde o único ruído 
audível é o da água corrente e o trinado dos pássaros. 



Simplesmente relaxante. 
 
B2.3 - Água: o turista visitará Sandomil, que percorrerá em 
bicicletas comunitárias aí estacionadas. A ponte romana única e 
um passeio de barco no rio envolto naquela paisagem 
indescritível serão simplesmente inesquecíveis. Em Sandomil 
poderá visitar também o Museu da Agricultura e Alimentação que 
se encontra em fase de criação 
 
B2.4 - Culto: o turismo Religioso é responsável neste momento 
por 10% do volume total do sector. No nosso concelho temos um 
dos maiores Santuários da Região Centro: O de Santa Eufêmia dos 
Matos em Paranhos da Beira. 
Por proposta minha, a comissão fabriqueira acolheu 
favoravelmente a ideia de abrir o Santuário ao público durante 
um domingo por mês. Actualmente apenas abre 2 vezes / ano e 
concentra muitos milhares de peregrinos. Com uma abertura 
mensal esperar-se-iam milhares de peregrinos / mês, o que em 
muito potenciaria a restauração, o comércio regional e as visitas a 
Paranhos da Beira e aldeias próximas como Carvalhal da Louça, 
Vale de Igreja, Vila Verde, Girabolhos, e Tourais.  
No Santuário seriam entregues folhetos informativos ao turista 
para que da próxima vez que nos visitasse - ou ainda naquele dia - 
pudesse visitar outros pontos de interesse nas redondezas, tais 
como a Anta (dolmen) de Vale de Igreja, os solares de Tourais ou 
o Museu dos Cortumes de Vila Verde.  
 
 
 
Domínio C) DESCOBRIR O CONCELHO... EM CONJUNTO 
Sem prejuízo dos percursos eco-turísticos acima propostos, um 
outro conjunto integrado de oferta turística pode ser 
disponibilizado - numa primeira fase pela CM, no sentido de dar o 
arranque e procurar incentivar empresas turísticas a operar numa 
segunda fase. Trata-se daquilo a que eu chamo: "Descobrir o 
concelho... em conjunto". 
 
Aos fins de semana (e mediante marcação prévia divulgada em A) 
os 2 Vai-Vens municipais seriam disponibilizados para que as 
famílias que nos visitam pudessem descobrir o concelho 
interagindo com um guia turístico(***) e com outros turistas no 
mesmo autocarro, trocando experiências e historias e 
proporcionando um melhor conhecimento do que de mais belo o 
concelho tem para oferecer. E simultaneamente reduzindo as 
emissões de CO2 já que um autocarro substitui 6 a 12 veículos 
fazendo o mesmo percurso.  
(***)Ao longo de todo o percurso o guia vai passando informação 
sobre os locais visitados com breves paragens nos pontos de 
interesse turístico. 
 
Proponho 3 Descobertas para o arranque do projecto:  
 



C1 - Aldeias de Montanha 
Saída  (Museus de Seia) - S. Romão (volta de reconhecimento) - 
Valezim e Sra da Guia - Lapa dos Dinheiros (vista da estrada) - 
Cabeça (visita pedonal e café) - Casal do Rei (vista da estrada) - 
Vide (volta de reconhecimento) - Loriga (reconhecimento e 
almoço de gastronomia local - contratualizado com os 
restaurantes candidatos à prestação deste Serviço). Breve 
actuação da banda / grupo de cantares de Loriga. 
Lagoa (reconhecimento) - Pistas de ski - Torre (reconhecimento e 
café / compras). 
Sabugueiro (reconhecimento / compras, lanche) - Seia 
 
C2 - Vale e água 
Saída (museus de Seia) - S. Romão (reconhecimento) - Torrozelo 
(reconhecimento) - Sandomil (Reconhecimento, bicicletas, barcos, 
almoço de gastronomia local - contratualizado com os 
restaurantes candidatos à prestação deste Serviço) 
Corgas - Sazes (reconhecimento Sta Eufêmia) - Valezim 
(reconhecimento) - Sra do Desterro (Museu Electricidade, 
bicicletas, rio) - S. Romão - Seia. Breve actuação do Rancho 
Folclórico / Conservatório de música de Seia. 
 
C3 - Culto 
Saída (museus) - Tourais (reconhecimento) - Paranhos da Beira 
(reconhecimento) - Santa Eufêmia dos Matos (missa / almoço de 
gastronomia local - contratualizado com as empresas de cattering 
candidatas à prestação deste Serviço). 
Vila Verde (reconhecimento, Museu dos Cortumes) - Seia (Igreja 
Matriz, Igreja da Misericórdia e Capela de S. Pedro) - breve 
actuação do Orfeão. Música Sacra 
 
 
(***) Estas "Descobertas" destinam-se a revelar o que de mais 
belo e particular o nosso concelho tem e bem assim incentivar 
operadores turísticos a substituírem-se à CMS no mais breve 
trecho. 
 
Nesse sentido, o papel da CMS, em todo este projecto é apenas o 
de se constituir como o "motor de arranque", o "detonador" que 
despoletará todo um conjunto de empresas e de actividades que 
neste momento são inexistentes. O turismo em Seia é incipiente, 
está desorganizado e até muito adormecido. Especialmente no 
verão.  
E, se não for a nossa tábua de salvação, o Turismo andará muito 
próximo disso, pois outras indústrias não se instalam por aqui e, 
de todas as indústrias, esta é a que menos polui e a que menos 
desperdícios gera.  
 
 
D) ESTRUTURA DE CUSTOS 
Os custos deste projecto são: 
 



Domínio A) VISIBILIDADE E NOTORIEDADE CONCELHIAS: 
 
Drone DJI Phantom c/ câmara: 1000 € (que pode ser rentabilizado 
em serviços externos) 
Bicicletas: zero (sponsoring) 
Restaurantes Serra da Estrela: zero (parceria) 
Captura de imagens para os conteúdos audiovisuais: apenas o 
transporte semanal à serra. Disponibilização de uma viatura. 
Custo desprezável no orçamento municipal. 
Edição, produção dos conteúdos audiovisuais: zero (custeado por 
publicidade a inserir nos conteúdos segundo regras a estabelecer 
entre o promotor e a CMS) 
 
Domínio B) OFERTA ECO - TURÍSTICA 
Como as bicicletas serão sponsorizadas o seu custo será zero. 
B1:    zero 
B2.1: zero 
B2.2: zero 
B2.3: zero 
B2.4: zero 
 
Domínio C) DESCOBRIR O CONCELHO... EM CONJUNTO 
C1: zero (os bilhetes compensam as despesas) 
C2: zero (os bilhetes compensam as despesas) 
C3: zero (os bilhetes compensam as despesas) 
C4: zero (os bilhetes compensam as despesas) 
 
Custo total do projecto: 1.000 euros. 
 
O dinamizador - eu, o autor do projecto - reunirá a sponsorização 
necessária ao projecto e colherá dividendos em exclusivo da 
publicidade a inserir nos conteúdos audiovisuais segundo normas 
a estabelecer com a CMS.  
A CMS não terá outros custos. 
 
Utilização dos remanescentes 4 mil euros: 
Se este projecto for um dos vencedores do concurso, os restantes 
4.000 euros seriam investidos na aquisição de: 
- 20 leitores de dvd para colocação nos Restaurantes Serra da 
Estrela (600€); 
- 1 câmara de filmar semi-profissional HD (2400€), 
- 1 tripé (500€); 
- consumíveis - dvds e tinteiros p/ impressora  - impressão de 
informação nos discos (150€); 
-  deslocações para colocação dos dvds nos restaurantes e 
formação aos gerentes de cada restaurante (350€). 
 
 
E) SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E POTENCIALIDADES NA 
CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO: 
 
Este conjunto de oferta turística diferenciada visa incentivar a 



criação de empresas privadas que se proponham substituir-se à 
CMS no desenvolvimento deste trabalho de manutenção da 
atractividade eco-turística. 
Se existem empresas destas em todas as cidades com algum 
interesse turístico por essa europa fora, não há nenhuma razão 
para considerar que Seia seria uma excepção. 
  
 
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: 
 
O retorno financeiro na hipótese de penetração de 1% nos 
mercados-alvo: 
Se este projecto conseguir uma actractividade de apenas 1% dos 
clientes da Rede de Restaurantes da Serra da Estrela e 1% dos 
fans nas redes sociais a norte do Mondego (Facebook e Twitter), 
estaremos a falar de um acréscimo de 1/100 x 2.000.000 = 20 mil 
turistas no primeiro ano de vigência do programa. 
Se, em média, cada turista deixar 40 euros no concelho (a média é 
de 48€, segundo o Turismo de Portugal) será de esperar um 
acréscimo de receita de 800.000 € apenas no 1º ano do projecto.  
Isto com um investimento residual de 1.000 a 5.000 €. 
  
POTENCIALIDADES NA CRIAÇÃO DE EMPREGO NO CONCELHO: 
 
Imaginemos a criação de uma MICRO-empresa que se dedique a 
cada uma das vertentes / componentes deste projecto e 
rapidamente perceberemos que estamos a falar de 7 postos de 
trabalho só nesta fase de arranque, que facilmente poderão ser 
multiplicados por 2 ou por 3, sendo apenas necessário que o 
presente projecto seja implementado de acordo com a filosofia 
subjacente aqui explícita e não seja desvirtuado, como é costume 
acontecer no interior. A tendência para o "desenrasque" e para a 
"facilitismo" não pode ser aqui admitida. As actividades / 
iniciativas têm que estar envolvidas em grande profissionalismo, a 
condição cinequanon para o sucesso do projecto. 
  
A) Audiovisuais: 1 posto de trabalho (promotor) 
B2.2) -Transportes para a Sra do Desterro: 1 P.T. 
B2.3) - Transportes para Sandomil: 1 P.T. 
B2.4) - Transportes para Santa Eufêmia: 1 P.T. 
C1 - Transportes Aldeias de Montanha: 1 P.T. 
C2 - Transportes Vale e àgua: 1 P.T. 
C3 - Transportes Culto: 1 P.T. 
  
Imaginemos agora a dinamização que os esperados 20 mil turistas 
a mais no nosso concelho /ano aportarão à restauração e ao 
comércio local (Seia, S. Romão, Sabugueiro, Loriga, Sandomil, 
Torre) e perceberemos que é do interesse das empresas e das 
populações locais que este tipo de projectos arranque o mais 
depressa possível.  
 
  



Esperando que tenham atingido o alcance deste projecto e 
manifestando-me disponível para informação adicional, me 
subscrevo agradecendo a atenção dispensada 
 
João Tilly 
 
(fotos em anexo) 

 


