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História 

 

 

 

No dia 22 de Abril de 2012 foi constituída e registada no cartório notarial de Seia a 
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha 
(ADIRAM), tendo como comissão instaladora Alberto Martinho, Jorge Brito e Ricardo 
Mendes.  
 
A Associação encontra-se sediada no Centro Dinamizador da Rede de Aldeias de 
Montanha, localizado no centro da Cidade de Seia, junto à Câmara Municipal e tem 
como principal objetivo promover o Desenvolvimento Turístico e Integrado da Rede 
de Aldeias de Montanha, enquanto marca agregadora do potencial turístico da 
Região da Serra da Estrela e Beira Interior, de uma forma sustentável, integrada, 
inovador e criativo.  
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Órgãos sociais 

 

 

 

 

A ADIRAM é composta por um conjunto de entidades, provenientes das diferentes 

áreas de atuação, privilegiando-se o turismo e desenvolvimento económico 

enquanto sectores âncora do projeto sempre em consonância com os valores 

inerentes aos territórios de montanha.  

 

Nasce da vontade e necessidade, dos agentes públicos e privados, em encontrarem 

um projeto em que todos se revejam e em que todos acreditem. 

 



ADIRAM 

História 
Órgãos sociais 
Quotizações 
Objetivos 
Quadro de financiamento 
Estatutos 
Atividades 

 
 

Associação para o Desenvolvimento 
Integrado da Rede das Aldeias de 
Montanha 



ADIRAM 

História 
Órgãos sociais 
Quotizações 
Objetivos 
Quadro de financiamento 
Estatutos 
Atividades 

 
 

Associação para o Desenvolvimento 
Integrado da Rede das Aldeias de 
Montanha 



ADIRAM - Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha  

Objetivos 

 

 

 

 

A Associação tem como área de actuação o território da Serra da Estrela e Beira 
Interior, podendo desenvolver acções em todo o território nacional e no estrangeiro 
e tem como objectivos: 
  

Promover o desenvolvimento Turístico e Integrado da Rede de Aldeias de 

Montanha, como marca agregadora do potencial turístico da Região da Serra da 

Estrela e Beira Interior; 

Promoção e criação de estratégias de marketing territorial da Serra da Estrela e das 

suas Aldeias,   

Valorização da riqueza endógena e salvaguarda do património ambiental e 

patrimonial. 
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Promover o desenvolvimento regional dos territórios  de montanha, duma forma 

sustentável, integrada , inovadora e criativa; 

 

Geração e criação de emprego; 

 

Valorização dos nossos recursos e a afirmação dos territórios de montanha 

enquanto locais atrativos e com enormes potencialidades. 
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São ainda objectivos da associação 

Representar os associados perante a Administração Central, Regional e Local e 

Instituições Nacionais e Estrangeiras, através da sua Direcção. 

Celebrar contratos com organismos públicos e outros, designadamente para 

efeitos de concessão de ajudas nacionais e/ou comunitárias. 

Desenvolver todas as competências que lhe sejam conferidas por Lei, que lhe 

forem delegadas por quaisquer outras entidades públicas ou privadas e as 

estatutariamente previstas. 

Ser beneficiária do princípio da contratualização consagrado nos regulamentos dos 

Quadros Comunitários de Apoio. 
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Quadro de financiamento 

 

 

 

 

A operação de Dinamização da Rede de Aldeias de Montanha foi financiada pelo 

QREN, designadamente através do Programa Operacional Regional Mais Centro, Eixo 

8 – Valorização do Espaço Regional, medida  de gestão activa de espaços protegidos 

e classificados.  
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Estatutos 

 

 

 

 

 

Os estatutos da ADIRAM que serviram de base para a 

sua criação  são constituídos por  16 páginas, onde 

nelas expressam todos os objetivos e obrigações que 

a Associação se propôs desenvolver, bem como a sua 

forma de funcionamento. 

 

“Art. 2º  - A Associação tem como objecto promover o 
Desenvolvimento Turístico e Integrado da Rede de 
Aldeias de Montanha como Marca agregadora do 
potencial turístico da Região da Serra da Estrela e 
Beira Interior.” 
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Atividades 

 

 

 

 

A ADIRAM promove e desenvolve inúmeras atividades com vista à promoção, e 

geração de mais-valias no ambiente de montanha. Para tal desenvolveu um conjunto 

de negócios coletivos de interesse supramunicipal que irão ser implementados e 

apoiados através de diversos instrumentos de operacionalização. 
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Atividades 

 

 

 

 

Negócios coletivos: 
 
Guardião d´aldeia 
Caminhos de montanha 
Aldeias inovadoras 
Rede de Sabores de Montanha 
Plano de Comunicação e Marketing  
Residências Criativas 
Centro de Artes e Ofícios 
 “Aldeia em Transição” 
“Montanha Viva” 
“A Horta da Aldeia” 
Bed&Bike 
Montanha Acessível 
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Guardião d´aldeia 

Criação de um serviço de acolhimento pessoal ao visitante na Rede de Aldeias de 

Montanha.  

Criação de elo de ligação entre a comunidade da aldeia, o Centro Dinamizador das 

Aldeias e os grupos organizados de visitantes/turistas que deambulam pelo território 

à procura de experiências pessoais memoráveis 
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Negócios coletivos 

 

 

 

 

Caminhos de montanha 

Têm como objetivo dar a conhecer a riqueza natural e cultural das paisagens e das 

comunidades das aldeias. Foi já estabilizada e amplamente discutida com as 

comunidades locais a rede dos Caminhos de Montanha das aldeias, encontram-se 

neste momento em fase de implementação , fazendo dela parte 14 rotas, com cerca 

de 100 km.  
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Rede de Sabores de Montanha 

Tem por objetivo valorizar o potencial dos produtos agro-alimentares, de receituário 

e de tarefas associadas à agricultura e à gastronomia do território, associando-lhes 

um valor económico. 

Com esta rede, pretende-se operacionalizar um conceito de valorização dos sabores 

de Montanha, apoiado num trabalho conjunto entre restaurantes, pequenos 

produtos locais, diferenciados pela qualidade dos serviços, dos produtos da Terra e 

dos produtos artesanais.  

Pretendendo-se a longo prazo notoriedade do Destino para os mercados de 

gastronomia nacionais. 
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Plano de Comunicação e Marketing  

Permite avançar com maior rapidez e objetividade para a concretização dos 

objetivos desta operação, nomeadamente em termos do aumento da visibilidade e 

da notoriedade do território nos mercados alvo. 

A concertação e o alinhamento das estratégias promocionais das empresas e das 

instituições envolvidas nesta operação para obter assim uma maior eficiência, 

eficácia e efetividade das atividades de marketing. 
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Residências Criativas 

Lançar uma rede de espaços artístico-culturais que permita atrair às aldeias de 

Montanha públicos alternativos aos mercados tradicionais de turismo. Valorizando  

economicamente os recursos patrimoniais e paisagísticos bem como edifícios 

públicos ou associativos votados ao abandono ou sub-aproveitados para os destinar 

ao acolhimento de artistas, pensadores, artífices e outros agentes criativos.  
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Centro de Artes e Ofícios 

Um centro de recuperação e valorização das artes e ofícios tradicionais das aldeia. 

que caíram em desuso e se encontram votados ao esquecimento e à perda. Dar 

consistência à importância que os ofícios detinham para a vida quotidiana das 

gerações anteriores das aldeias. Criar um espaço de valorização do artesanato, 

dignificando-o, prestigiando os seus produtores, e criando condições para 

comercializar valores locais. 
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Projeto “Aldeia em Transição” 

Potenciar o desenvolvimento económico e social do da Rede das Aldeias de 

Montanha baseado numa estratégia que promova a geração de afinidades entre os 

potenciais turistas e o território. Promover a afirmação da presente operação através 

da promoção e afirmação dos valores das Aldeias de Montanha.  

Dinamizar socialmente o território e contribuir para a recuperação e preservação da 

cultura popular das Aldeias de Montanha. Pretende-se com este negócio potenciar o 

desenvolvimento do Turismo Solidário. 
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Projeto “Montanha Viva” 

Promover a recuperação e preservação do perfil paisagístico natural e humanizado 

das aldeias pela definição de uma estratégia de incremento das actividades agrícolas 

tradicionais, envolvendo e responsabilizando as populações e paralelamente, 

promover os níveis de I&D pelo envolvimento de instituições de ensino superior que 

desenvolvam intervenções no território. 
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“A Horta da Aldeia” 

Melhorar as condições de vida das comunidades locais pela recuperação do seu 

património agrícola, dotando-o de valor económico, através da revitalização das 

formas tradicionais e sustentáveis de agricultura nas comunidades locais 

Aumento dos níveis de conforto e segurança das populações pela participação das 

gerações mais novas nas atividades tradicionais da aldeia, promovendo a troca de 

experiências entre ambas 
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Bed & Bike 

Promoção do uso turístico da BTT entre as várias aldeias aumentando a capacidade 

de retenção, tirando partido das potencialidades locais associadas à natureza, à 

dureza dos percursos e às paisagens. 

Cativar e reter um mercado turístico potencial associada ao desporto de ciclismo de 

montanha, oferecendo as condições e os serviços próprios para satisfazer, com 

qualidade, estes públicos, através da criação de  condições para estruturar uma 

oferta integrada de BTT na Serra da Estrela. 
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Montanha Acessível 

Diferenciar o Destino das Aldeias de Montanha pela sua capacidade em acolher 

também, com conforto e segurança, as pessoas com mobilidade reduzida, seus 

familiares e amigos 

Criar condições para a oferta de um serviço de qualidade nos principais agentes 

privados da oferta turística orientado para os mercados do turismo acessível 
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Para a implementação dos diversos negócios coletivos, a ADIRAM possui ainda 

diversos instrumentos de operacionalização,  designadamente:  

   

Centro dinamizador das Aldeias de Montanha; 

Plano de animação das Aldeias de Montanha; 

Plano de comunicação e marketing das Aldeias de Montanha; 

 Plano de branding turístico das Aldeias de Montanha 

Plano de Sinalética das Aldeias de Montanha 

Plano de Sustentabilidade Ambiental  

 



ADIRAM - Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha  

Plano de Animação 

 

 

 

 

A ADIRAM em parceria com o Municipio de Seia e as comunidades locais 

desdinamizadora dos territórios de montanha promoveu e organizou as seguintes 

atividades: 

 

Festa da castanha – Lapa dos Dinheiros 

Aldeia Natal de Cabeça 

Festa da transumância e dos pastores (subida com os pastores à serra) 

Walking Festival 

Caminhadas (Lampião, Eira, Socalcos, Levadas, etc.) 

Noite das caçoilas; 

Queima do entrudo; 

Passeios fotográficos; 

Saídas de cogumelos. 

Cinema ao Luar na Montanha 



Atividades 

 

 

 

 

Aldeia Natal de Cabeça 
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Smart Montain Village 

Tornar percetíveis pelo público em geral as vertentes de 
intervenção do programa  Smart Mountain Village, promovido 
pela Fundação Vodafone Portugal na aldeia do Sabugueiro: 
 

a tecnologia como pilar de uma sociedade sustentável; 
o combate à infoexclusão; 
a monitorização remota de parâmetros de saúde;  
a gestão eficiente da água e da energia; 
a redução da distância entre zonas rurais e urbanas; 
a redução do impacto ambiental. 

 
 
Fazê-lo com recurso a materiais de carácter eminentemente 
funcional e utilitário, respeitando a traça da aldeia e da 
envolvento 
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Aldeia Natal de Cabeça 

Festa da castanha – Lapa dos Dinheiros 
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Festa da transumância e dos pastores 
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Passeios fotográficos 
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Malha do centeio – Alvoco da Serra 
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Recortes de imprensa – Aldeia Natal de 
Cabeça 
 
 

 
 

Sol 
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Recortes de imprensa – Aldeia Natal de 
Cabeça 
 
 

 
 

portugalconfidential.com 
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Reportagens  e entrevistas  nos meios televisivos 
(RTP, SIC, TVI) 

Programa Aqui Portugal em direto de Cabeça 

Entrevista 5 pra meia noite 
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Gazeta Rural 
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Recortes de imprensa - Geocaching nas 
Aldeias de Montanha 
 
 

 
 

Escape - Expresso 
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Recortes de imprensa - Geocaching nas 
Aldeias de Montanha 
 
 

 
 

Myguide 
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Destak 
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Recortes de imprensa - Aldeias de 
Montanha 
 
 

 
 

Evasões 
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Recortes de imprensa - Aldeias de 
Montanha 
 
 

 
 

Café Portugal 
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Associação para o Desenvolvimento Integrado da 
Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM ) 
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1 - FFF - Fundo de Financiamento das Freguesias 
2 - Valor mínimo de 50,00€ e valor máximo de 200,00€, calculado numa base de 10,00€/cama. 
3 -Valor mínimo de 100,00€ e valor máximo de 250,00€, calculado numa base de 15,00€/cama  
4 - Valor mínimo de 350,00€ e valor máximo de 500,00€, calculado numa base de 20,00€/cama. 

Categorias  Tipo de actividades  Entidade Quota 

Autarquias locais 
Juntas de freguesia 0,02 % do FFF1 

Municípios 1.200,00 € 

Associações e pessoas singulares 

Associações sem fins lucrativos (volume 

negócios inferior a 40.000,00€ 
120,00 € 

Associações sem fins lucrativos (volume 

negócios superior a 40.000,00€ 
400,00 € 

Cooperativas 150,00 € 

Pessoa Singular 50,00 € 

Turismo Alojamento 

Turismo em espaço rural 100,00€ - 350,00€2 

Alojamento local 50,00€ - 200,00€3 

Hotel  350,00€ - 500,00€4 
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1 - FFF - Fundo de Financiamento das Freguesias 
2 - Valor mínimo de 50,00€ e valor máximo de 200,00€, calculado numa base de 10,00€/cama. 
3 -Valor mínimo de 100,00€ e valor máximo de 250,00€, calculado numa base de 15,00€/cama  
4 - Valor mínimo de 350,00€ e valor máximo de 500,00€, calculado numa base de 20,00€/cama. 

Categorias  Tipo de actividades  Entidade Quota 

Serviços conexos ao 

turismo 

Animação Turística 
Empresas de Animação  200,00 € 

Outros Serviços de Animação Turística 100,00 € 

Restauração 

Restaurante 250,00 € 

Tasquinhas 50,00 € 

Outros serviços de restauração 25,00 € 

Produtos Locais  

Artesanato 

Lojas de artesanato 50,00 € 

Lojas de produtos locais 20,00 € 

Artesãos 20,00 € 

Produtores locais 

Volume negócios inferior a 200.000,00€ 100 

Volume negócios  200.000,00€ - 500.000,00€ 150 

Volume negócios  > 500.000,00€ 230 


