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NIF 506792382

                     

Sua referência Nossa referência Proc.ºN.º Data

Of.ºN.º Of.ºN.º 3005 2023/300.10.010/1 06/04/2023

ASSUNTO: Proposta nº 40/2023 - Proposta de Adesão à associação DestiNature –
                    Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza

Para os devidos efeitos, solicito a V. Exª. que se digne promover a inclusão do assunto 

mencionado em epígrafe na próxima sessão da Assembleia Municipal, ao abrigo do 

disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação.

Mais informo que a proposta de adesão à DestiNature foi aprovada, por unanimidade, 

pela Câmara Municipal, na sua reunião de 03 de abril de 2023.

Solicito a V. Exª que a deliberação em causa seja aprovada em minuta para produção 

de efeitos imediatos, nos termos previstos no nº 3, do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Senhor,

Assembleia Municipal de Mealhada

Carlos Alberto da Costa Cabral

Largo do Município

3054-001 MEALHADA

[Assinatura Qualificada]
António Jorge
Fernandes Franco

Digitally signed by [Assinatura
Qualificada] António Jorge
Fernandes Franco
Date: 2023.04.06 15:25:46 +01:00
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PROPOSTA AO EXECUTIVO Nº 40/2023

O Presidente / Vereador, O Serviço Jurídico, O Presidente,

Remete-se à apreciação do Serviço 
Jurídico, para submissão ao Executivo 

Municipal,

Cumpre os requisitos legais, Agende-se,

De: Vice-Presidente
Assunto: Proposta de Adesão à DestiNature - Agência para o Desenvolvimento do Turismo de
                Natureza
MGD N.º 4530 Processo N.º -2023/300.10.010/1 Data:  29/03/2023

Considerando que:

1. A Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) PROVERE iNature – turismo sustentável em 
áreas classificadas visa a valorização do produto Turismo de Natureza de forma transversal 
ao território das áreas classificadas da Região Centro, numa filosofia de agregação e 
cooperação necessária à afirmação da sua atratividade;

2. A afirmação desse potencial convoca uma abordagem integrada onde se estruturam 
vertentes de animação, comunicação e marketing, inovação e estruturas de animação 
permanente, na convergência dos interesses comuns dos diversos agentes da região;

3. O seu modelo de governação assenta num formato de consórcio que assegura uma 
gestão coletiva do seu Programa de Ação e uma abrangente representatividade 
institucional e territorial no foco temático da estratégia, na dinamização da prática de 
parceria e trabalho em rede sob princípios de co-responsabilização e liderança;

4. A liderança formal do consórcio iNature tem sido até ao presente momento assumida 
pela Agência de Desenvolvimento Gardunha 21, e o Contrato de Reconhecimento Formal 
da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature – turismo sustentável em áreas 
classificadas previa a criação de uma nova entidade de âmbito territorial com foco 
estratégico exclusivo no turismo de natureza, para assumir a posição da Gardunha 21 em 
todas as atribuições transversais na coordenação da EEC iNature;

5. A fim de dar resposta a essa necessidade foi criada a DestiNature – Agência para o 
Desenvolvimento do Turismo de Natureza, tendo a associação sido constituída por 
escritura pública celebrada no dia 2 de agosto de 2017, e cujos Estatutos constam de 
documento complementar à mesma (Anexo I);
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6. A relevância da EEC iNature para a valorização económica dos valores naturais e 
ambientais, da biodiversidade e da geodiversidade, numa abordagem que visa o 
desenvolvimento sustentável dos territórios das áreas classificadas da Região Centro; 
 
7. O território do Município de Mealhada integra diversos valores naturais e ambientais que 
representam um património singular com potencial de valorização económica, por via da 
dinamização de ações alinhadas com o foco temático do Turismo de Natureza, na Serra 
do Bussaco, um diferenciador ativo estratégico da região e do País;  
 
8. No alinhamento de práticas de desenvolvimento sustentável, e em linha com o 
enquadramento estratégico de desenvolvimento da atividade turística a nível nacional 
(ET2027), o produto Turismo de Natureza assume grande potencial de contributo para o 
desenvolvimento integrado do território da Região Centro, na criação de emprego e 
riqueza, na valorização e promoção dos recursos endógenos, por via da capacitação 
habilitada de uma filosofia de trabalho em rede; 
 
9. A participação do Município na DestiNature permitirá efetivar uma intervenção integrada 
sobre esses valores naturais locais, que integram a Serra do Bussaco e todo o vasto 
património natural do concelho; 
 
10. A atividade da DestiNature tem enquadramento nas atribuições do Município em 
matéria de património, tempos livres e desporto, ambiente e promoção do 
desenvolvimento, conforme alíneas e), f), k) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

11. À data da constituição da associação foram realizados os necessários estudos (Anexo 
II); 

12. Da adesão à DestiNature não decorrem encargos diretos e indiretos, imediatos ou 
futuros, para o Município, para além da contribuição anual de 900,00 € (novecentos euros), 

segundo o modelo de quotização aprovado (Anexo III); 
 
13. De acordo com o previsto nas disposições conjugadas da alínea n) do artigo 25.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 53.º, aplicável por remissão do n.º 3 
do artigo 56.º, ambos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a competência para aprovar a 
participação do Município nas entidades previstas no Capítulo V da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, nas quais se incluem as associações, é da Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal. 
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Propõe-se que: 

A Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, a aprovação da adesão 
do Município da Mealhada à ASSOCIAÇÃO DESTINATURE – AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE NATUREZA, pessoa coletiva n.º 514464747, 
com sede no Edifício Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, na Rua Conselheiro José 
Alves Monteiro, na cidade de Fundão.

Os encargos inerentes a esta adesão têm enquadramento orçamental na dotação inscrita no 
Orçamento da Câmara Municipal de Mealhada, na rubrica 0102/04070137, com o número 
sequencial de compromisso 33967.

A Vice-Presidente,

[Assinatura Qualificada]
Maria Filomena Baptista
Pereira Pinheiro

Digitally signed by [Assinatura
Qualificada] Maria Filomena
Baptista Pereira Pinheiro
Date: 2023.03.29 17:12:31
+01:00





































Estudo Viabilidade Económica 

 
 
 
A decisão de participação do Município de Castelo Branco na DestiNature foi precedida de 
estudos técnicos – Estratégia de Eficiência Coletiva iNature – turismo sustentável em áreas 
classificadas e Contrato de Reconhecimento Formal, que se reenvia (EEC iNature), no quadro 
do qual se estabelece um programa de ação que dinamiza a atividade do consórcio promotor e 
alavanca a atividade da Destinature.  

 
Esta Estratégia de Eficiência Coletiva visa reforçar o posicionamento da região como destino de 
excelência para a prática de Turismo de Natureza, daí resultando ganhos de qualidade e 
racionalidade acrescentada para a região. Identificam-se de seguida os principais ganhos 
resultantes da ação da Destinature: 
 

i. Estabelecimento de complementaridades comprovadas entre áreas territoriais 
que por si não possuem dimensão suficiente para se afirmar no mercado 
específico do Turismo de Natureza, mas que em conjunto se revestem de uma 
dimensão e diversidade de grande valor para este setor. Este tem conhecido um 
crescimento constante em termos de procura e é por isso sistematicamente 
identificado nas prioridades estratégicas do turismo nacional e regional como 
produto âncora; 

ii. Criação de uma efetiva rede regional em torno do Turismo de Natureza, tendo por 
base a ligação de micro redes. As ações promovidas pela DestiNature pretendem 
capacitar toda a região visada (NUTs III: Região de Coimbra, Região de Leiria, Viseu 
Dão Lafões, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, Médio Tejo e Oeste) para 
atividades como o pedestrianismo, o BTT, o montanhismo, o birdwatching, entre 
outras, que se caracterizam por uma forte relevância face às motivações da 
procura turística; 

iii. Articulação permanente entre a ação da DestiNature e estratégias integradas de 
desenvolvimento territorial e local e as respetivas entidades gestoras (CIM e GAL), 
em todas as fases de conceção e execução de projetos. Do trabalho desenvolvido 
resultará a estruturação e consolidação de uma oferta regional baseada em redes 
integradas de rotas, resultantes da complementaridade entre as diferentes áreas 
naturais, com os consequentes ganhos de qualidade e racionalidade; 

iv. Modelo de governação assente numa abrangente representatividade institucional 
e territorial e na dinamização da parceria e do trabalho em rede, o que contribui 
para os ganhos de qualidade e racionalidade associados à atividade da 
Destinature; 

v. Modelo de financiamento das iniciativas que integram os projetos âncora assente 
num apoio FEDER à taxa de 85%, sendo a verba respeitante à contrapartida 
nacional assumida pelos seus beneficiários diretos. No que respeita às iniciativas 
cuja responsabilidade venha a ser assumida pela DestiNature, que serão 
necessariamente de natureza transversal, a respetiva contrapartida nacional será 
assegurada pelos restantes parceiros beneficiários da operação, na 
correspondência do investimento direto que é realizado em cada uma das áreas 
classificadas que integram a rede. Às iniciativas de natureza transversal 
corresponderão ganhos de agregação em termos de afirmação da oferta de 
Turismo de Natureza de diversas unidades territoriais, que por via da sua 
integração em rede apresentarão maior escala ao nível do mercado de promoção 



e de dinamização de produtos turísticos, bem como de maior competitividade por 
via da concertação entre setor público e agentes privados; 

vi. Modelo de financiamento da Agência assente no pagamento de uma quota. 
 

Pelo exposto, crê-se que a presente Estratégia de Eficiência Coletiva irá dotar o 
território abrangido de uma maior capacidade de implementação de estratégias 
de crescimento sustentável, fortalecendo toda a rede, promovendo maior coesão 
e coerência territorial, ajudando a construir uma imagem integrada da região, 
promovendo externalidades positivas, incluindo efeitos de rede indiretos, na 
lógica em que o aumento do uso de um produto aumenta o valor de um produto 
complementar, justificando o contributo da DestiNature para ganhos de qualidade 
e racionalidade na Região. 

 
 

 
Não representa encargos diretos e indiretos, imediatos ou futuros, sobre as contas do 
Município, para além da contribuição anual de 900,00 € (novecentos euros) 
 
 
 



Quotização DestiNature - Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza

AGENTES TIPO VALOR ANUAL

TER / Alojamento Local 25 € - 75 €
!

Hotel 75 € - 225 €
"

Empresas de Animação Turística 50 €

Outros 25 €

Restauração 40

MicroEmpresas 12 €

Profissional Individual 6 €

VN < 200.000 € 25 €

VN > 200.000 € 50 €

Outros Serviços / Outras Entidades 60 €

Administração e Cidadania Municípios 900 €

Juntas de Freguesia 75 €

Associações (VN < 40.000 €) 25 €

Associações (VN > 40.000 €) 50 €

Cooperativas 40 €

Pessoa Singular 6 €

Alojamento

Animação Turística

Artesanato

Produtos Locais
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