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PREÂMBULO

O turismo outdoor constitui, hoje, uma verdadeira oportunidade estratégica para o Concelho de Mafra:

 1   Pela diversidade dos recursos naturais, que permitem a realização de programas em ambientes distin-
tos – a terra e o mar;

 2   Pelo clima ameno, que proporciona a prática de atividades desportivas ao longo de todo o ano, contrarian-
do a típica sazonalidade turística;

 3   Pela riqueza do singular património arquitetónico e histórico-cultural, que distingue a paisagem e 
qualifica a oferta disponibilizada aos visitantes; 

 4   Pela segurança do destino, que é um fator determinante na hospitalidade e consequente atratividade do 
território; 

 5   E pela proximidade face aos principais mercados emissores: dispondo de rodovias de qualidade, o 
Concelho de Mafra situa-se a escassa meia hora do aeroporto de Lisboa, autêntica placa giratória de acesso 
aos quatro cantos do mundo.

Definitivamente, o outdoor é a aposta para as próximas décadas: atividades como o surf, o bodyboard, o 
stand up paddle, o kitesurf, o parapente, a canoagem, a pesca desportiva, o BTT, o pedestrianismo, o running, a 
orientação, os passeios a cavalo, o geocaching, o paintball, a escalada ou o birdwatching, entre muitas e muitas 
outras.

Consciente deste potencial no sector do turismo, a Câmara Municipal tem vindo a implementar uma intervenção 
alargada, seja proporcionando condições em meio natural para a prática do desporto de aventura, a exemplo 
da limpeza das linhas de água ou da abertura de caminhos rurais, seja promovendo grandes eventos nacionais e 
internacionais, que contribuem para a visibilidade e notoriedade do destino, seja ainda desenvolvendo uma rela-
ção de permanente proximidade e cooperação com os agentes económicos locais, agora materializada no projeto 
“Mafra & Ericeira Experience”.

Assim, em 2017, Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, proclamado pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU)(1), o projeto “Mafra & Ericeira Experience” traduz o novo posicionamento 
municipal em matéria de turismo outdoor: pretende-se que a dinâmica já associada ao nicho do surfing, e 
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(1)  “A declaração pela ONU de 2017 como o Ano Internacional de Turismo Sustentável para o Desenvolvimento é uma oportunidade única para 
aumentar a contribuição do sector do turismo para os três pilares da sustentabilidade – económica, social e ambiental, ao aumentar a cons-
ciência das verdadeiras dimensões de um sector que é muitas vezes subestimado”, disse o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo 
(OMT), Taleb Rifai, que “reconhece a importância do turismo para estimular a melhor compreensão entre os povos em todos os lugares, de 
diferentes culturas, contribuindo assim para o fortalecimento da paz no mundo”. 



consolidada com a consagração da Ericeira como Reserva Mundial de Surf, seja alargada aos 
restantes desportos de natureza, contando com o envolvimento transversal dos parceiros lo-
cais, aditando ao tradicional sector do turismo (alojamento, restauração e animação) as com-
ponentes ambientais e do desenvolvimento económico, englobando a indústria, a inovação e a 
internacionalização da marca/ destino.

Este objetivo está plasmado no próprio logótipo: o símbolo do infinito evoca as infinitas poten-
cialidades do Concelho de Mafra para a prática do turismo outdoor, cujo desenvolvimento e pro-
jeção às escalas nacional e internacional dependem de uma ação concertada dos vários agentes; 
as cores verde e azul, que se misturam, fazem a ligação à terra e ao mar e, consequentemente, à 
diversidade de recursos naturais do território; as iniciais do nome do programa “Mafra & Ericeira 
Experience” permitem a associação direta com as marcas “M” e “E”, ou seja, com a ruralidade e a 
maritimidade que caracterizam o Concelho de Mafra. 

O projeto “Mafra & Ericeira Experience” pretende, assim, desenvolver o turismo outdoor no Con-
celho de Mafra, através da criação e desenvolvimento de um cluster que sirva como plataforma 
para a definição, planeamento e realização das principais ações enquadradas nas diferentes áreas 
de intervenção do sector. Afinal, ainda que a Câmara Municipal seja um parceiro ativo na criação de 
um ambiente institucional que valorize as vantagens competitivas do Concelho de Mafra, o sucesso 
desta dinâmica depende – sempre – da iniciativa privada!

O Presidente da Câmara Municipal de Mafra,

Hélder Sousa Silva
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 1  CONCEITO
O conceito de cluster foi popularizado por Michael Porter no seu livro “A Vantagem Competitiva das Nações” 
(1989). Dez anos volvidos, o mesmo autor dedicou a esta temática um capítulo do seu livro “Competição” (1999), 
definindo cluster como um “agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e institui-
ções correlatas [exemplos de entidades públicas, universidades ou associações empresariais] numa determinada 
área, vinculadas por elementos comuns e complementares. O escopo geográfico varia de uma única cidade ou 
estado para todo um país ou mesmo uma rede de países vizinhos”(2). 

Neste sentido, e não obstante a coabitação num mesmo espaço geográfico e a inerente concorrência, subjacente 
ao conceito está a lógica de colaboração: os clusters, enquanto sistema, estimulam a interação e as sinergias 
entre os seus elementos.

Da agricultura à pesca, do transporte à logística, da indústria audiovisual às tecnologias da informação, existem 
diversos clusters no mundo, os quais têm o potencial de incrementar a produtividade dos seus elementos, aportar 
inovação ou até incentivar a constituição de novas empresas. O turismo apresenta inequívocas potencialidades 
de clustering, na medida em que – e o Concelho de Mafra não é exceção – se verifica um elevado número de pe-
quenas empresas que, em conjunto, poderão reduzir custos e gerar complementaridades, mas sobretudo ganhar 
escala.

Saliente-se que o turismo é um sector cada vez mais competitivo, quer pela sua abrangência e transversalidade, 
quer também pelo crescente uso de meios inovadores e sofisticados, especialmente associados à Internet. Tal 
induz o crescimento da competitividade, mas também a desigualdade entre os diversos intervenientes da cadeia 
de valor(3).

 2  REDES DE CLUSTERS
A criação do cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra visa agregar sinergias por parte dos diferentes 
atores, independentemente da sua possível integração em clusters sectoriais mais abrangentes (por exemplo, no 
âmbito da economia azul ou do ambiente) ou de turismo nacional (por exemplo, no âmbito do surf ou dos trails).

Não obstante, considera-se interessante a oportunidade deste cluster local poder integrar, per si, redes transna-
cionais de clusters.

 REDE EUROPEIA DE CLUSTERS 

A European Cluster Collaboration Platform (ECCP), lançada a 8 de março de 2016, é dirigida à comunidade euro-
peia e internacional de organizações gestoras e parceiras de clusters. Os novos serviços disponíveis para promo-
ver a colaboração internacional de clusters incluem:

  Mapeamento de clusters com base em novos perfis relativos à internacionalização;

  Oportunidades para o estabelecimento de contactos e futuras colaborações através de eventos europeus e in-
ternacionais - eventos “matchmaking” para clusters e PME;

  Um fórum para as organizações gestoras de clusters trocarem e procurarem oportunidades para a cooperação entre 
clusters;

  Informação sobre prioridades de países terceiros para a internacionalização de clusters;

  Informação sobre a iniciativa “European Strategic Cluster Partnerships - Go International”(4).

(2) Porter, Michael E. (1999), Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. Rio de Janeiro: Campus
(3)  Lorga, Sérgio (coord.) (2014), Estudo de atratividade e potencialidade nos clusters – Agroalimentar, Economia do Mar, Cidades Inteli-

gentes, Tecnologias de Produção e Turismo, B´TEN – Business Talent Enterprise Network 
http://www.inova-ria.pt/sites/default/files/projects/estudo_de_atratividade_clusters_final.pdf

(4) http://www.clustercollaboration.eu/
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 EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 

A Fundação Europeia para a Excelência dos Clusters (European Foundation for Cluster 
Excellence), sediada em Barcelona, dá formação, avalia e melhora a competitividade 
mundial de clusters regionais, tendo como objetivo promover os clusters como uma 
importante ferramenta para o desenvolvimento económico regional.

Neste contexto, desenvolve material para formação, visando a Excelência da Gestão dos 
Clusters – “Cluster Management Excellence” e a organização de um sistema de acreditação 
para a certificação dos formadores.

O Secretariado Europeu para a Análise de Clusters (European Secretariat for Cluster 
Analysis) promove a excelência da gestão dos clusters através de exercícios de ben-
chmarking e atribuição de rótulos de qualidade “quality labelling”, apoiando os decisores 
políticos na conceção e implementação de programas de apoio aos clusters(5).

 EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY 

Trata-se de um ponto de acesso único onde se pode encontrar informação especialmen-
te dirigida a decisores políticos, organizações gestoras de clusters, representantes das 
PME e intermediários, ao nível europeu, nacional e regional, sobre dados estatísticos, 
mapeamento e análise de clusters e informação sobre políticas de apoio aos clusters na 
Europa. Tem por objetivo promover o desenvolvimento de clusters de craveira mundial na 
Europa, facilitar o acesso das PME aos clusters e apoiar atividades de internacionalização 
de clusters.

Para o período 2014-2020, a principal aposta do Observatório Europeu dos Clusters são as 
ligações intersectoriais e a competitividade e as oportunidades de empreendedorismo das 
indústrias emergentes(6).

 EUROPEAN CLUSTER PANORAMA 2016 

Com o objetivo de apoiar os decisores na formulação de políticas baseadas em evidência, bem 
como a formação de parcerias transnacionais, o Observatório Europeu dos Clusters publicou, no 
dia 1 de dezembro de 2016, o European Cluster Panorama 2016. 

Trata-se de uma publicação bianual que fornece um mapeamento atualizado dos clusters e in-
dústrias emergentes em toda a Europa. Nesta edição estão documentados o papel e os benefícios 
dos clusters, evidenciando-se a relevância económica de dez indústrias emergentes que incluem, 
entre outras, a biofarmacêutica, a economia azul, as indústrias criativas e digitais, o ambiente, a 
logística e a mobilidade. Um novo conjunto de dados agrega conhecimentos sobre skills, empreen-
dedorismo e a evolução dos clusters ao longo do tempo(7).

 3  ATORES
O cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra, pela sua diversidade e transversalidade, deverá 
integrar os diferentes interlocutores que, direta ou indiretamente, atuam nesta área (Anexo I). Na 
lista constante em anexo estão mencionadas as entidades oficiais e os principais sectores de ativida-
de empresarial associados ao outdoor, sem prejuízo da integração de outros.

(5) http://www.cluster-analysis.org/
(6) http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/
(7) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381
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 4  DIAGNÓSTICO
Considerando que ainda não existe, no Concelho de Mafra, uma prática de monitorização dos indicadores relativos ao 
turismo outdoor (situação que se pretende inverter com a implementação do presente plano), o diagnóstico estraté-
gico é feito com recurso à análise SWOT, acrónimo de strengths (pontos fortes ou forças), weaknesses (pontos fracos 
ou fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças), ferramenta utilizada em gestão e planeamento 
estratégico que permite uma avaliação dos ambientes internos e externos e servirá de base à adequada formulação 
de uma estratégia de criação e desenvolvimento do cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra.

 PONTOS FORTES 

  Condições naturais do Concelho de Mafra para a práti-
ca dos desportos outdoor, aliadas à riqueza do pa-
trimónio edificado que complementa a oferta turística;

  Clima temperado, que proporciona a prática de ativida-
des outdoor durante todo o ano; 

  Localização estratégica do território, na proximidade da 
capital e dos principais mercados emissores, valorizada 
por acessibilidades rodoviárias de qualidade;  

  Segurança do destino, contribuindo para a sua atrati-
vidade;

  Dinâmica das empresas de animação turística, nas 
diferentes áreas de negócio;

  Realização de eventos nacionais e internacionais na 
área dos desportos outdoor, que contribuem para 
prestigiar e divulgar o destino;

  Consagração da Ericeira como Reserva Mundial de Surf;

  Existência de um forte compromisso da comunidade 
local na área do surf.

  Existência de uma Estratégia Municipal para a Adapta-
ção às Alterações Climáticas.

 PONTOS FRACOS 

  Ausência de oferta estruturada no sector 
outdoor do Concelho de Mafra;

  Inexistência de uma comunidade organiza-
da no âmbito do desporto outdoor;

  Desconhecimento do perfil do turista out-
door do Concelho de Mafra;

  Ausência de prática de monitorização dos 
indicadores do sector, que permita orientar 
a implementação de estratégias de ação;

  Escassa promoção e divulgação internacio-
nal de modalidades outdoor que não o surf;

  Pouco conhecimento, por parte do turista, 
da oferta para a prática de desportos out-
door na zona interior do Concelho de Mafra; 

  Inexistência de uma estratégia de comuni-
cação concertada, por parte dos diferentes 
atores, no âmbito do turismo outdoor;

  Escassa formação especializada dos atores 
locais nas diferentes áreas de negócio do 
turismo outdoor.

Plano estratégico para a criação e desenvolvimento do cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra
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 OPORTUNIDADES 

  Crescimento económico das atividades 
relacionadas com o turismo outdoor, 
com principal destaque para o surfing;

  Instabilidade geopolítica à escala inter-
nacional, especialmente nos países do 
Médio Oriente e do Norte de África, in-
duzindo turistas para Portugal;

  Conjuntura económica a nível internacio-
nal, que direciona o turista para destinos 
mais económicos, a exemplo de Portugal;

  Atribuição de galardões internacionais ao 
turismo em Portugal, contribuindo para a 
sua promoção, mas também para o posi-
cionamento “Portugal está na moda”;

  Possibilidade de participação em feiras e 
certames de promoção turística de âmbito 
nacional e internacional;

  Tendência para a adoção de estilos de vida 
saudáveis, incluindo a prática de atividade 
física em contacto com a natureza;

  Aumento da procura de experiências de tu-
rismo de natureza e aventura por parte da 
comunidade nacional e internacional;

  Aquisição precoce de hábitos de prática des-
portiva, atendendo à sua introdução na edu-
cação pré-escolar e no 1.º ciclo;

  Crescente preocupação, por parte das fa-
mílias, na realização de momentos lúdicos 
intergeracionais, com recurso à prática des-
portiva informal;

  Programa Municipal de Limpeza das Linhas de 
Águas (em curso)(8), criando condições para a 
oferta de atividades outdoor.
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 AMEAÇAS 

  Conjuntura económica des-
favorável com decréscimo 
do poder de compra de al-
gumas famílias, conduzindo 
à redução de gastos com a 
atividade física;

  Aumento da idade da refor-
ma e consequente menor 
disponibilidade para a práti-
ca da atividade física;

  Pouco tempo livre, por parte 
da população jovem (princi-
palmente ao nível do 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico e 
do ensino secundário), para a 
prática de atividades extracur-
riculares em ambiente outdoor, 
devido à grande carga horária 
inerente aos programas curri-
culares;

  Massificação dos espaços na-
turais com o desenvolvimen-
to de atividades de desporto 
outdoor, introduzindo uma 
carga excessiva que, em úl-
tima instância, pode colocar 
em causa a sustentabilidade 
ambiental;

  Inexistência de uma ofer-
ta diferenciadora e suportada 
nas singularidades territoriais, 
contribuindo para a perda de 
competitividade do Concelho 
de Mafra face a outros destinos 
turísticos. 

(8)  Num investimento superior a 2 milhões e 200 mil euros, a Câmara Municipal está a proceder à limpeza e desobstrução dos 
leitos e das margens das 12 principais linhas de água do Concelho de Mafra, numa extensão total de cerca de 100 quilóme-
tros, desenvolvidas ao longo de três anos. Em curso, está também o projeto “VALOR RIO” (Rio Trancão), iniciativa intermu-
nicipal com o objetivo de valorizar e proteger o património natural e paisagístico das linhas de água comuns aos Concelhos 
de Mafra, Loures e Odivelas.
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 5  OBJETIVOS

 CONHECIMENTO 

  Monitorizar o funcionamento do sector do turismo outdoor, através da recolha de indicadores;

 Avaliar o comportamento dos consumidores, de modo a orientar a estratégia;

  Estudar novos modelos de negócio.

 FORMAÇÃO 

  Promover a formação especializada em diferentes áreas, de forma a qualificar a oferta;

  Formar massa crítica, à escala local, em matéria de turismo outdoor.

 SUSTENTABILIDADE 

  Aumentar o cross-selling dos diversos agentes deste mercado, numa lógica colaborativa;

  Incorporar boas práticas internacionais (benchmarketing);

  Incrementar o número de dormidas, transformando visitantes em turistas;

  Elevar a qualidade das experiências turísticas e a sua adequação às singularidades territoriais;

  Promover a especialização em nichos de mercados e a abordagem de novos segmentos;

  Fomentar o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo como fonte de inovação do sector;

  Potenciar a crescente interação entre a animação turística e o turismo outdoor na cadeia de valor.

 COMUNICAÇÃO 

  Promover campanhas de comunicação conjuntas e articuladas, de modo a criar escala e posicionar o destino 
na mente do consumidor;

  Investir em ferramentas de marketing digital, seguindo as tendências do mercado, mas introduzindo uma es-
tratégia diferenciadora. 
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 1  PATRIMÓNIO NATURAL
2017 foi proclamado pela ONU, em colaboração com a Organização Mundial de Turismo (OMT), como o “Ano 
Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, sendo que, para além das questões social e eco-
nómica, o ambiente constitui, em si mesmo, um dos pilares da sustentabilidade.

No âmbito do cluster do turismo outdoor, a vertente ambiental assume importância estratégica para distinguir 
Mafra dos demais municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Neste sentido, em complemento ao investimento 
municipal efetuado na limpeza das linhas de água e galerias ripícolas, no tratamento de águas residuais, na re-
colha de resíduos sólidos urbanos ou até na valorização dos espaços verdes, urge divulgar, junto de residentes, 
visitantes e turistas, boas práticas ambientais: a título de exemplo, é necessário assegurar que os eventos des-
portivos ou de lazer não se constituem como focos de poluição dos espaços naturais e que promovem a preser-
vação da flora e da fauna.

O território do Concelho de Mafra é distribuído por 291,7 Km2 (a altura máxima é de 431m e a mínima é de 0m). 
De acordo com Plano Diretor Municipal (PDM), cerca de 80% do Concelho corresponde a solo rural, relativo a 
espaço agrícola, natural e florestal. 

 PAISAGEM 

“Ao nível concelhio, Mafra é marcada paisagisticamente por cinco 
elementos distintos: área litoral, em particular arribas e áreas 
agrícolas marginais; vales das ribeiras do Safarujo, Cuco e Li-
zandro; Relevos (encostas) e cones vulcânicos; Mosaico Rural; 
Convento e Tapada.

Este conjunto de ocorrências cria uma imagem própria de Mafra 
no contexto da AML Norte, onde se cruzam elementos de forte 
caráter patrimonial, áreas florestais de referência, litoral de forte 
atração residencial e recreativa, percursos panorâmicos, gastro-
nomia associada à qualidade dos produtos locais e diversidade da 
paisagem.

(…) A zona norte do concelho, essencialmente as freguesias de 
Encarnação, Azueira, Enxara do Bispo e Vila Franca do Rosário, 
caracteriza-se por um relevo ondulado, forte influência do mar, 

mosaicos e uma compartimentação das áreas agrícolas. A morfologia, em anfiteatro suave, desenvolve-se desde 
os relevos a nascente (serras de Candeeiros e Montejunto) até ao mar, num sistema de colinas sulcadas por va-
les mais profundos. Este fator associado a uma policultura diversificada onde domina a pequena propriedade e o 
povoamento disperso é muito característico desta zona.

(…) O rio de Safarujo e a Ribeira de Pedrulhos fazem de barreiras de distinção natural entre esta subunidade de 
paisagem e a que lhe é adjacente. 

A zona nascente do concelho (correspondente à quase totalidade da freguesia de Milharado e, de forma mar-
ginal, à freguesia de Enxara do Bispo) apresenta uma paisagem muito idêntica à descrita anteriormente, mas 
com menor influência do mar. A identidade desta paisagem é determinada, essencialmente, pelo relevo muito 
movimentado, de formas arredondadas, com encostas, por vezes, de declive muito acentuado, combinado com 
um mosaico cultural diversificado, incluindo a forte presença de vinha. No entanto, esta é uma zona de transição, 
pelo que as suas características não se fazem sentir de forma acentuada. 

O tipo de paisagem predominante na maior parte do território do concelho de Mafra caracteriza-se por relevo 
ondulado, mas rasgado por vales encaixados, com um clima marcadamente atlântico (com nevoeiros frequentes, 
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invernos tépidos e verões frescos). A paisagem é dominada por campos agrícolas 
compartimentados, delimitados por muros de pedra, sebes de cana que protegem 
dos ventos marítimos, conferindo um aspeto singular à paisagem (….). É, ainda, 
marcada pela costa rochosa onde as escarpas alternam com manchas de areal, em 
pequenas enseadas encaixadas entre falésias ou associadas à foz de pequenos cursos 
de água.

A paisagem presente no extremo sul do concelho (quase totalidade da freguesia de 
Santo Estevão das Galés e pequena área das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros) 
tem relevo suave, mas trata-se de uma paisagem de transição, não tendo grande in-
fluência no global (…)”(9)

 GEOLOGIA 

A Geologia é uma ciência dinâmica que 
nos dá a conhecer os fenómenos que 
moldaram o nosso planeta desde a sua 
origem, fenómenos esses que são funda-
mentais para compreender a paisagem que 
nos rodeia e a forma como esta se originou. 
Apesar dos limites artificiais impostos pela 
divisão administrativa, é possível fazer uma 
descrição da geologia e geomorfologia pre-
sentes no Município de Mafra, que natural-
mente ultrapassa as fronteiras concelhias. 

O Concelho de Mafra faz parte da Estremadu-
ra Portuguesa, desenvolvendo-se sobre terre-

nos da orla ocidental portuguesa, enquadrando-se na bacia sedimentar do Tejo, formada na 
sequência da abertura do oceano Atlântico há cerca de 260 milhões de anos. A sul do Concelho, 
observamos a chamada Plataforma de São João das Lampas (com cerca de 100-150m de alti-
tude) que ladeia a Serra de Sintra. Esta superfície aplanada foi erodida pelo mar há cerca de 90 
milhões de anos, como demonstram as areias e seixos rolados que aí se podem encontrar, bem 
como os fósseis incrustados nas rochas do período Jurássico e Cretácico (de origem sedimentar), 
como os arenitos, calcários e as margas. 

Toda a zona da Península de Lisboa possuí diversos testemunhos de episódios de atividade vulcâ-
nica durante o período Meso-Cenozóico, estando atestada a existência de um Complexo Vulcânico 
de Lisboa. As manifestações de atividade vulcânica nesta região ter-se-ão iniciado há cerca de 100 
milhões de anos e perduraram cerca de 30 milhões de anos. É em torno de Mafra que se encon-
tram os melhores testemunhos, tendo alguns deles servindo como locais estratégicos de ocupação 
pré-histórica na região, como o Penedo do Lexim e a Serra do Socorro. Nestes locais é comum 
encontrarem-se basaltos e outras rochas vulcânicas. 

Estas duas formas de relevo distintas – as plataformas de abrasão formadas por rochas sedimenta-
res e as colinas correspondentes a antigos cones vulcânicos hoje praticamente desmanteladas – for-
mam uma paisagem diversificada, alternando entre os planaltos e a profusão de colinas. Sobre estas 
rochas que constituem o substrato do território encontram-se, ainda, formações mais recentes como 
areias de duna e de praia, bem como aluviões de areias e seixos provenientes dos diversos cursos de 

(9)  Câmara Municipal de Mafra (2014), Relatório Ambiental in Plano Diretor Municipal. 
http://www.cm-mafra.pt/sites/default/files/5_relatorioambiental.pdf
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água que sulcam o Concelho. No que concerne ao litoral, as inúmeras praias do município, por norma, têm inte-
gradas um sistema de arribas, como as observáveis em São Julião, São Lourenço ou na Calada.

O Concelho de Mafra possui dois geossítios referenciados como de interesse nacional pela Universidade do Mi-
nho(10), designadamente Penedo do Lexim e Ribeira d’Ilhas. Já o Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(LNEG)(11) identifica, neste território, dois locais: Penedo do Lexim e dunas da praia de São Julião.

 FAUNA E FLORA 

Bosques, pastagens, matos, linhas de água ou praias. A diversidade de habitats existentes no Concelho de Mafra 
– evidenciando-se a Tapada Nacional de Mafra e a Reserva Mundial de Surf da Ericeira – possibilita a existência 
de algumas das espécies mais representativas da fauna nacional, mas também um grande número de espécies 
animais, com destaque para as aves.

“Fora do recinto murado da Tapada Nacional de Mafra, existem principalmente quatro núcleos de observação de 
aves: zonas ribeirinhas de Cheleiros e Carvalhal; vale da Senhora do Ó e Foz do Lizandro; praias a norte da Eri-
ceira e até Ribeira d`Ilhas; Charneca, mais precisamente na ponta de Messapez, Talefe.

Em todos estes locais existe grande variedade de espécies, como o Maçarico-bique-bique, o Maçarico das Rochas, 
a Galinha d’ água ou a Garça-Branca, para além de uma enorme diversidade de passeriformes (passarinhos)”(12).

 TAPADA NACIONAL DE MAFRA (13)

Criada no reinado de D. João V, em 1747, a Tapada Na-
cional de Mafra conserva um património natural de ca-
racterísticas únicas, criada com o objetivo de constituir 
um espaço de recreio venatório do Rei e da sua corte e 
ainda de fornecer lenha e outros produtos ao Convento.

Com uma área de 1200 hectares, está rodeada por um 
muro de alvenaria de pedra e cal, com uma extensão 
de 21 Km.

A Tapada foi dividida em três partes separadas por dois 
muros construídos em 1828, estando atualmente a pri-
meira, com 360 hectares, sob administração militar.

Com cerca de 800 hectares, a Tapada Nacional de 
Mafra é uma área densamente florestada, atravessada 
por linhas de água, onde coexistem diversas espécies 
animais num cenário de flora bastante rica e diversifi-

cada. Esta diversidade de habitats presentes na Tapada, bosques, pastagens, matos e linhas de água, permite a 
existência de um grande número de espécies animais.

As aves constituem um dos grupos faunísticos mais representativos da Tapada Nacional de Mafra, podendo ser 
frequentemente observada a águia-de-Bonelli, o açor e o bufo-real. A mais recente habitante da Tapada é a 
águia-cobreira, observada pela primeira vez em maio de 2007.

Entre as mais de 60 espécies de pequenas aves que aqui ocorrem, as mais comuns são os chapins, os rabirruivos, 
os tentilhões e as alvéolas.

(10) http://geossitios.progeo.pt/
(11) http://geoportal.lneg.pt/
(12) http://www.cm-mafra.pt/pt/turismo/observacao-de-aves-birdwatching
(13) Fonte: Tapada Nacional de Mafra. http://tapadademafra.pt
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As margens das ribeiras são o habitat de numerosos invertebrados e de grupos fau-
nísticos que deles se alimentam, como a avifauna e a herpetofauna. Nestes locais, 
são observados diversos tritões, salamandras, rãs, relas, sapos, cágados e diferentes 
espécies de cobras.

Os mamíferos, em particular o gamo, o veado o javali e a raposa, são as espécies mais 
conhecidas pelo público.

No entanto, outros mamíferos habitam na Tapada, como o coelho-bravo, o texugo, a 
geneta, o saca-rabos, a doninha e o ouriço-cacheiro, entre outras.

Algumas das espécies mais representativas da flora nacional existem na Tapada. Entre 
as árvores mais comuns, destacam-se o Eucalipto, o Sobreiro, o Pinheiro bravo e o Pi-
nheiro-manso.

Hoje, são vários os percursos e visitas disponíveis para quem quer visitar e ficar a conhe-
cer os encantos da Tapada Nacional. Com amigos ou família são várias as experiências 
que podem ser vividas. Um tranquilo passeio pedestre, de charrete, a cavalo, de carro 
elétrico ou de comboio, participar numa experiência apícola, treinar aves de rapina, são 
algumas atividades que a Tapada disponibiliza aos seus visitantes.

 COSTA MARÍTIMA 

Ao longo da costa marítima do Con-
celho de Mafra, contam-se 13 praias, 
distribuídas pelas freguesias da Encar-
nação, Santo Isidoro, Ericeira e Car-
voeira. De mar batido, ar bastante io-
dado, areia grossa e clara, quase todas 
elas surgem enquadradas por bonitas 
arribas rochosas. De norte para sul: Por-
to Barril, Calada, São Lourenço, Coxos, 
Ribeira d’Ilhas, Empa, Matadouro, São 
Sebastião, Algodio, Pescadores, Sul, Foz 
do Lizandro e São Julião.

A qualidade das praias deste território tem vindo a ser distinguida com a atribuição de galardões, 
designadamente: 

  Bandeira Azul (Foz do Lizandro; Sul ou Baleia; Algodio; Ribeira d’Ilhas; S. Lourenço; Calada), 
galardão ambiental, atribuído às comunidades/ concelhos que fazem um especial esforço na 
gestão dos seus ambientes costeiros, fluviais e zonas balneares, respeitando o ambiente local 
e a natureza. A comunidade e a sua praia têm que cumprir um conjunto de critérios, desde a 
informação e educação ambiental, à qualidade da água de banho e do ambiente costeiro, à in-
formação, segurança, equipamentos e serviços;

  Qualidade de Ouro (Foz do Lizandro - mar; Ribeira d’Ilhas; São Lourenço; Calada), galardão atri-
buído pela Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, pretende distinguir praias 
cuja qualidade da água balnear respeitem os seguintes critérios: qualidade da água excelente nas 
quatro últimas épocas balneares; todas as análises realizadas, na última época balnear, deverão 
ter apresentado resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I da 
Diretiva relativa às águas balneares.
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 RESERVA MUNDIAL DE SURF DA ERICEIRA 

Pelas condições naturais da costa marítima, o Concelho de 
Mafra tem vindo a assumir-se, historicamente, como um 
local privilegiado para a prática do surf e de todas as outras 
modalidades de ondas.

A diversidade de ondas e de graus de dificuldade das mes-
mas permitem a prática desta modalidade por surfistas de 
todos os níveis, dos iniciantes aos profissionais.

Em outubro de 2011, estas condições excecionais foram ob-
jeto de reconhecimento internacional, com a atribuição, à 
Ericeira, do galardão da organização internacional Save The 
Waves Coalition, tornando-se uma World Surfing Reserve, 
constituindo a primeira Reserva Mundial de Surf na Europa 
e a segunda do mundo.

Os critérios que conduziram ao seu reconhecimento oficial foram a qualidade e a consistência das ondas, a im-
portante história e cultura de surf local, a riqueza e sensibilidade ambiental da área e, ainda, a forte mobilização 
da comunidade.

A Reserva Mundial de Surf da Ericeira integra-se no Concelho de Mafra, estendendo-se entre as praias da Empa 
e de São Lourenço, numa faixa costeira que concentra sete ondas de classe mundial num espaço de quatro qui-
lómetros: Pedra Branca, Reef, Ribeira d’Ilhas, Cave, Crazy Left, Coxos e São Lourenço.

Para dar a conhecer a Reserva e o papel que o surf tem vindo a representar na evolução da Ericeira, estabele-
cendo uma ponte importante entre as características geográficas desta região e um conhecimento que só pode 
ser transmitido através da sua história e dos seus habitantes, a Câmara Municipal procedeu à criação do Centro 
de Interpretação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira, localizado no primeiro piso do posto de turismo da vila. 

É um projeto inovador e interativo que aposta fortemente na tecnologia, proporcionando uma experiência ver-
dadeiramente imersiva. Com uma forte componente pedagógica, fornece uma variedade de conteúdos apre-
sentados em português e inglês e apropriados para todos os públicos, incluindo crianças, adultos, surfistas e 
turistas. 

Dentro do Centro destaca-se uma mesa interativa, composta por uma maquete topográfica dos quatro quilóme-
tros que englobam a Reserva, juntamente com uma representação do relevo batimétrico desta área. Utilizando 
tecnologias avançadas de projeção e videomapping, apela à participação do público através de métodos marca-
damente dinâmicos e lúdicos. A mesa explora todas as particularidades da Reserva, divididas em quatro eixos 
centrais: biosfera, logístico, ondas e comunidade, sendo também complementada por sete tablets, um sobre cada 
uma das ondas icónicas. 

Em 2017, foi criado o Conselho Municipal de Gestão da Reserva Mundial de Surf (CMGRMSE), órgão de consulta 
do Município de Mafra que pretende promover a salvaguarda da paisagem natural protegida da Reserva, acompa-
nhando as orientações da Save the Waves Coalition, assim como a intervenção articulada dos diferentes agentes. 

O CMGRMSE é composto por dois órgãos: o Conselho Restrito, que constitui o órgão de apoio ao planeamento 
e ao acompanhamento da situação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira (RMSE) e que integra o denominado 
“Grupo de Guardiões”, formado pelas principais associações ligadas ao surf na região, em representação da comu-
nidade surfista, designadamente o Ericeira Surf Clube, a Associação dos Amigos da Baía dos Coxos e a Associação 
SOS — Salvem o Surf; e o Conselho Alargado, que constitui o órgão de natureza consultiva da RMSE, integrando 
representantes de diversas entidades, no âmbito autárquico, ambiental, desportivo, turístico, cultural, da saúde 
e da segurança. 
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 2  PATRIMÓNIO EDIFICADO
Para além do património natural, a diversidade da oferta cultural na área do patrimó-
nio edificado é outro dos atrativos do Concelho, que importa valorizar no âmbito da 
estratégia de turismo outdoor.

“A paisagem do Concelho de Mafra é marcada por inúmeros elementos e espaços cons-
truídos, uns mais monumentais do que outros, uns mais visíveis do que outros, dadas 
as suas características específicas e adaptação às condicionantes físicas locais. 

Dentro do património monumental, e numa perspetiva cronológica, o património arqui-
tetónico religioso é, sem dúvida, o mais representativo em todos os períodos, à exceção 
dos séculos XIX e XX, o que se compreende pelas conjunturas históricas. 

A arquitetura civil subsistente e que pode ser considerada de valor patrimonial, salvo 
casos pontuais, marca a sua presença no panorama concelhio essencialmente nestes dois 
últimos séculos, sendo monumental ou não. 

Fenómenos como o desenvolvimento dos núcleos urbanos e alterações ao nível da história 
socioeconómica do Concelho imprimiram à paisagem novas características e dimensões. 
Basicamente, é o caso das residências burguesas no meio urbano e das quintas no meio 
rural ou periurbano. Ao nível da arquitetura dita industrial, também neste período, realçam-
se os moinhos que, dada a quantidade e localização obrigatória (sítios altos), acabaram por 
constituir imagens “típicas” da paisagem do Concelho. 

Importa ainda realçar a persistência de muitos exemplares de arquitetura popular que, mais 
vulneráveis que os chamados monumentos por não apresentarem valor artístico relevante, 
se encontram em risco de desaparecer. 

 SÉCULOS XIII A XV 

Após a reconquista cristã, procedeu-se à reorganização do território. A construção das igrejas 
paroquiais (…) ocorreu entre os séculos XIII e XV, pelo que assumem o vocabulário formal 
arquitetónico em voga na altura, de estilo gótico. A igreja de Santo André, após o restauro 
efetuado sobretudo no século XX, é o templo que mais perto se encontra da sua integridade 
planimétrica e espacial originais, composta por capela de fecho poligonal, abobadada, e corpo 
de três naves, divididas por arcadas em arco quebrado, coberto por teto de madeira. 

É possível que este modelo, na sua generalidade, se tenha reproduzido em outras igrejas congé-
neres do Concelho, como é o caso da igreja de São Miguel de Alcainça (no século XIII ainda per-
tença do concelho de Sintra) ou São Miguel do Milharado: em ambas, alguns vestígios permitem 
colocar a hipótese de um plano inicial de três naves. De referir ainda, no âmbito da arquitetura 
religiosa do Concelho, a igreja de Cheleiros, que, apesar das transformações operadas posterior-
mente, ainda apresenta alguns elementos góticos de especial interesse, nomeadamente os portais. 

Ao nível da arquitetura civil, regista-se a ponte de Cheleiros.

 FINAIS DO SÉCULO XV A INÍCIOS DO SÉCULO XVI 

Antes da construção do Palácio de Mafra, o período que compreende os finais do século XV e os iní-
cios do século XVI é o mais importante e profícuo do ponto de vista do património arquitetónico. As 
igrejas sofrem alterações mais ou menos profundas, desde a reconstrução dos edifícios, aproveitando 
estruturas anteriores, à reformulação arquitetónica de espaços parcelares, ou ainda ao enriquecimento 
das construções pré-existentes com elementos arquitetónicos e escultóricos com decoração manuelina.
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A Ermida de Nossa Senhora do Socorro e a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na Enxara do Bispo, são casos 
exemplificativos de reconstrução de templos anteriores.

Muitos foram os edifícios religiosos que sofreram reformulações parciais. Foi frequente, à semelhança do que aconteceu 
no resto do país, a substituição da capela-mor de traço medieval por cabeceiras manuelinas, ricamente abobadadas, ao 
que acompanhou a aposição de igualmente trabalhados arcos-triunfais. É este o caso sintomático da Igreja matriz de 
Cheleiros. Estas reformulações estenderam-se às molduras dos vãos de porta (interiores e exteriores) e a equipamen-
tos, como pias batismais e de água benta, ainda hoje espalhadas e em grande quantidade pelas igrejas do Concelho. 

Ao nível da arquitetura civil é de referir o famoso Paço de Ilhas, hoje em ruínas. A reforma dos forais levou também 
à edificação de vários pelourinhos nas antigas sedes de Concelho, caso de Enxara dos Cavaleiros ou da Ericeira (…).

 SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVI A INÍCIOS DO SÉCULO XVII 

Seguindo a tendência nacional, o classicismo, ao nível da arquitetura, fez-se sentir muito pouco no Concelho. O Manei-
rismo é marcante sobretudo na existência de inúmeros exemplares artísticos de pintura e escultura, fruto da atividade 
encomendadora de doadores e mecenas junto dos principais centros de produção artística do país e mesmo interna-
cionais.

 SÉCULOS XVII A XVIII 

Obra-prima do barroco português, o Palácio e Convento de Mafra constitui-se como o monumento mais emblemático do 
Concelho. Construído por desejo de D. João V, sobre o projeto de João Frederico Ludwig, surpreende o olhar do visitante 
pela projeção que alcança na paisagem.

Mandado erguer em 1711, desconhece-se, no entanto, se a origem da sua construção está ligada ao cumprimento 
de um voto que o Rei teria feito para obter sucessão, ou se para curar uma grave enfermidade de que padecia. Das 
suas 1200 divisões e para além dos aposentos reais, realce para a Biblioteca, uma das mais importantes e mag-
níficas do séc. XVIII, com um acervo de cerca de 35 mil volumes; para o Convento, que constitui um património 
religioso ímpar no nosso país; para a Basílica, obra-prima da arquitetura setecentista, distinguindo-se pela sua 
coleção de estátuas italianas do segundo quartel do séc. XVIII e pelo seu conjunto sonoro de seis órgãos, para os 
quais possui partituras que só aqui podem ser executadas; e para os famosos Carrilhões, conjunto único no mundo 
pelas suas dimensões (…).

Esta obra monumental veio a exercer as maiores influências formais junto dos meios artísticos nacionais durante mais 
de um século. Destaque para a famosa “Escola de Escultura de Mafra”, criada para o enriquecimento do monumento ao 
nível da execução dos altares para as capelas da basílica, escultura de vulto e de uma série numerosa de baixos-relevos 
para o monumento. 

Durante a permanência da Corte de D. João VI no Palácio de Mafra, o monumento ficou marcado por uma nova cam-
panha de obras. Destaca-se a figura incontornável de Cirilo Volkmar Machado, a quem foi atribuída pelo monarca a 
responsabilidade de dirigir a campanha decorativa do palácio, na qual também participou como pintor. 

Outra realidade que marcou profundamente o património do Concelho foi o terramoto de 1755, cujos estragos são, 
de modo geral, conhecidos pela documentação disponível. Ao nível da arquitetura religiosa, as necessidades do culto 
obrigaram à recuperação imediata dos espaços, procedendo-se, conforme os casos, à reconstrução total ou parcial dos 
edifícios ou a restauros pontuais. É o caso da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Vila Franca do Rosário e das igrejas 
da Azueira, São Pedro de Grilhões e Nossa Senhora do Livramento.

 SÉCULOS XIX E XX 

No século XIX, o património religioso é marcado por campanhas decorativas. Ao nível mais estrutural, se em alguns 
casos se tratam de obras necessárias ao tempo ou por questões de modernização dos espaços, noutros é o fruto do 
arrastamento de obras de reconstrução ou restauro dos templos em virtude do terramoto de 1755. 
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Ao nível da arquitetura civil, há a destacar o movimento burguês de construção de edifícios 
residenciais nos meios urbanos mais desenvolvidos (Mafra e, sobretudo, Ericeira), bem 
como a construção ou reformulação de quintas, com residência e todos os seus edifícios 
utilitários, de grande porte e qualidade construtiva, que servem as atividades económicas 
das mesmas. 

Menos monumental, a arquitetura popular preenche ainda a paisagem do Concelho, desde 
a mais “rica” (casas chamadas “saloias”, de dois pisos, ritmadas por sequência de janelas de 
vão em ângulo reto, revestido ou não a cantaria, e telhado de quatro águas) à mais “pobre” 
(casas térreas, com porta e uma ou duas janelas, cobertas singelamente por telhado de uma 
água longuíssima ou duas). Neste campo destaca-se o Bairro dos Ilhéus da Picanceira, fregue-
sia de Santo Isidoro (…).

Durante o Estado Novo, procedeu-se à construção de vários edifícios públicos, dos quais subsis-
tem, em grande quantidade e, como exemplo, as escolas primárias”(14).

 3  GASTRONOMIA
A par da riqueza do seu património natural e da monumentalidade da sua história, o Concelho de 
Mafra distingue-se, ainda, pelos usos e costumes das suas gentes: das artes e ofícios aos sabores 
da cozinha tradicional, que se assumem como uma oferta complementar à prática do desporto 
outdoor.

A gastronomia está intimamente relacionada com o modo de vida das populações. Em tempos pas-
sados, este foi um vasto território predominantemente agrícola, vocacionado para o abastecimento 
alimentar da cidade de Lisboa, a par de uma economia doméstica de autossubsistência e de hábitos 
alimentares simples. Neste âmbito, também as feiras e mercados desempenhavam um importante 
papel, onde se praticavam as trocas de produtos alimentares entre os seus produtores, fator favorá-
vel ao surgimento de regionalismos alimentares. 

Assim, fruto da vocação para a pecuária, a caça e a pesca, o Concelho de Mafra oferece pratos sin-
gulares, tendo como ingredientes principais as carnes comercializadas na feira da Malveira ou prove-
nientes da atividade cinegética (fundamental para o equilíbrio do ecossistema da Tapada Nacional de 
Mafra), mas também o marisco e o peixe fresco da costa marítima. A acompanhar, o afamado “Pão de 
Mafra”, os queijos saloios frescos e curados, os morangos do Sobral da Abelheira, o limão de Mafra, a 
pera rocha do Oeste ou o vinho da região.

O litoral do concelho, em especial Ericeira e Ribamar, é muito visitado devido à riqueza de peixe e ma-
risco. Rica em pescado, a costa tem imensas variedades, de salientar a solha, a dourada, o robalo, o 
linguado, a raia, o tamboril, o cherne, o safio e o pargo. Nos diversos restaurantes de qualidade, são 
ainda utilizadas a receitas de antigamente, tendo sido transmitidos, de geração em geração, a forma de 
confeção e os temperos, que conferem a fama a esta gastronomia.

O marisco mais fresco e de qualidade excecional pode ser apreciado nas diversas marisqueiras da região, 
em pratos saborosos como a massada, a feijoada e o arroz de marisco, as mariscadas e as açordas. 

No âmbito da atividade de promoção dos produtos endógenos, destaca-se a organização de eventos como 
o Festival do Pão, o Festival do Ouriço-do-mar da Ericeira e a Mostra Gastronómica “Os Sabores da Tapada 
Real”, assim como iniciativas como a constituição da Confraria do Queijo Fresco da Região Saloia e da Con-
fraria da Caneja de Infundice - Ericeira.

(14)  Câmara Municipal de Mafra (2005), Carta Educativa do Concelho de Mafra 
https://www.cm-mafra.pt/sites/default/files/caracterizacao.pdf
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Ao preconizar a criação de um cluster para 
o turismo outdoor pretende-se assegurar o 
devido planeamento estratégico de todas as 
suas dimensões, contribuindo para o desen-
volvimento económico da região.

Neste contexto, a indústria e o comércio me-
recem uma particular atenção, sendo que, 
pela expressão e relevância concelhias, a de-
nominada “indústria do turismo” será aborda-
da num eixo específico deste plano.

No Concelho de Mafra, a indústria e o comér-
cio na área do outdoor estão, sobretudo, associados ao surfing. Fabricantes como a “Semente” (Jamanta) ou lojas 
como a “Ericeira Surf Shop – Ericeira Surf & Skate” (Despomar) e a Quiksilver Boardriders Ericeira constituem-se 
como marcas icónicas da região, com dimensão nacional e internacional. Ao nível da indústria, destaca-se também 
a produção de pranchas de surf, com 11 shappers reconhecidos.

No comércio e distribuição, as chamadas major marks do surfing também marcam presença na zona litoral do 
Concelho, mais concretamente na Ericeira. Contam-se 22 estabelecimentos comerciais, onde se podem encontrar 
produtos das marcas e submarcas que agradam aos adeptos destas práticas.

Ainda no âmbito do comércio, a oferta de equipamentos para atividades outdoor vai um pouco mais além do surfing, 
com lojas especializadas em ciclismo (com predominância para as modalidades do BTT). Merece uma referência o 
facto do parque de aventura “Megacampo” possuir uma loja com artigos de paintball.

Com a criação e desenvolvimento do cluster, pretende-se também estimular a economia nestes sectores, dinami-
zando e ampliando a oferta existente com atuação nas vertentes a seguir identificadas.  

 1  INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Pela sua localização estratégica, pretende-se criar no Concelho um hub para o desenvolvimento e experimentação 
(testes de produtos e serviços) de materiais, equipamentos e acessórios ligados às atividades de outdoor. 

Alicerçado na Mafra & Ericeira Business Factory (incubadoras de negócios do Município de Mafra), no Parque de 
Campismo, nos Parques Aventura, na Tapada Nacional de Mafra e na Reserva Mundial de Surf da Ericeira, este 
polo de I&D poderá oferecer as condições ideais para captar novas ideias, novos projetos e novos investidores 
nacionais e estrangeiros. 

Para atestar esta perspetiva, é de referir o facto de a QuikSilver Europe ter convidado o Concelho de Mafra para 
integrar um projeto a fundos comunitários, intitulado Tech 4 Blue Sports, onde a aplicação prática das iniciativas 
do projeto ocorreriam em território concelhio.

O conceito de Living Labs(15), difundido pela Europa, apresenta-se como uma oportunidade para captar inovação 
e investimento, através de parcerias estratégicas nacionais e internacionais. A sua implementação poderá ocorrer 
através da criação de um living lab para o turismo outdoor ou do pedido de adesão a projetos já existentes:

  Integração de projetos existentes – candidatura Tech 4 Blue Sports, onde o Município participou por indicação 
da Quiksilver Europe; presença em projetos como o Moeebius (eficiência energética) e outros do Horizonte 
2020, que podem constituir-se como a “alavanca” para outras parcerias, nomeadamente nos clusters associa-

(15) http://openlivinglabs.eu/
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dos aos desportos de ondas e atividades de outdoor (por exemplo, o Ocean Living 
Lab(16)).

  Criação de um Living Lab – o cluster do outdoor do Concelho poderá, através dos 
seus parceiros na vertente do turismo e do surf (Surf Cities, Reservas Mundiais ou 
Surf Summit), procurar encontrar um caminho para a criação de um Living Lab que 
venha a integrar a rede europeia. 

Para além desta componente, o cluster poderá, objetivamente, procurar marcar a dife-
rença pela promoção e apoio a novos projetos de componente tecnológica, de materiais 
e de boas práticas.

A componente tecnológica poder-se-á traduzir na criação de aplicações informáticas (APP) 
para o turismo outdoor ou no desenvolvimento de produtos com incorporação tecnológica. 

Na componente de desenvolvimento de materiais, poderão surgir projetos com incorpo-
ração de “novas” matérias na fabricação de equipamentos e acessórios para a prática dos 
desportos outdoor, como o exemplo da utilização da cortiça ou de materiais recicláveis na 
fabricação de pranchas.   

Por último, a inovação poderá também refletir-se na adoção de novas técnicas e de boas 
práticas que promovam uma qualificação das atividades.

 2  EMPREENDEDORISMO LIGADO AO OUTDOOR
O empreendedorismo associado ao outdoor tem registado um crescimento, com incidência 
nos serviços de animação turística e nos equipamentos hoteleiros (análise a aprofundar no 
eixo dedicado ao turismo).

No cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra, pretende-se abrir caminho a empreen-
dedores em áreas complementares (indústria, comércio e serviços). Preconiza-se um envol-
vimento direto das escolas concelhias e das universidades da região, como forma de atração 
de novos projetos. Esta interação também poderá potenciar a ligação dos empreendedores aos 
agentes económicos concelhios para integração destes novos projetos nos já existentes.

Para um novo empreendedor, a componente financeira é um fator crucial, constituindo uma 
mais-valia complementar os incentivos dados pelo Município à fixação de empresas.   

No domínio dos apoios diretos ao outdoor, para além de toda a dinâmica do próprio cluster, 
preconiza-se a criação e promoção de um canal específico de crowdfunding, como forma de ala-
vancar os pequenos projetos que não consigam outras formas de financiamento.

A experiência do Gabinete de Apoio ao Empresário Turístico da Câmara Municipal de Mafra consti-
tui, igualmente, uma mais-valia para o apoio e encaminhamento dos empreendedores, facilitando 
a sua implementação no Concelho.

As incubadoras de negócios do Município de Mafra – Mafra & Ericeira Business Factory – figuram, 
por sua vez, como o ecossistema privilegiado para o desenvolvimento e crescimento de novos pro-
jetos empreendedores.

O polo da Ericeira, a funcionar desde abril de 2015, está relacionado com o desenvolvimento de ati-
vidades do mar e turismo, enquanto que o segundo, a funcionar desde setembro de 2016, é dedicado 
ao desenvolvimento das atividades da “terra” e das novas tecnologias. 

(16) http://www.ocean-livinglab.eu/
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TURISMO
O Turismo assume-se como um dos 
principais motores do desenvolvimen-
to económico do Concelho de Mafra. A 
criação do cluster procurará, em matéria 
de turismo outdoor, agregar sinergias e 
ganhar escala para a construção de um 
destino turístico sustentável. 

Neste eixo de atuação merecerão desta-
que as seguintes áreas:

  Perfil do turista;

  Atividade da animação turística e turis-
mo natureza;

  Parque de campismo;

  Alojamento local e hotelaria;

  Restauração e similares;

  Equipamentos complementares.

Preconiza-se que a estratégia para o tu-
rismo outdoor esteja, em primeiro lugar, 
centrada nos interesses e motivações do 
turista, procurando-se depois criar uma 
oferta qualificada de serviços, com equi-
pamentos que consigam dar resposta à procura, mas evitando uma massificação do destino.

A diversidade e a qualidade da oferta poderão ser a chave do sucesso que permitirá a afirmação do destino – 
Concelho de Mafra – no contexto da Área Metropolitana de Lisboa.

 1  PERFIL DO TURISTA
A definição de um perfil do turista é importante para a conceção de uma estratégia consummer centric, onde se 
procura estruturar a oferta em função do consumidor que se almeja. Podemos sempre potenciar os nossos ativos, 
mas se estes não estão alinhados com o consumidor final acabamos por ter sempre um défice de oportunidade.

Não dispondo de dados para uma análise mais aprofundada (situação esta que se pretende suprir, tendo sido 
identificada como objetivo deste plano), a caracterização do turista de outdoor é feita a partir da identificação das 
tendências globais do sector (dados da ATTA – Adventure Travel Trade Association(17)), enquanto que a caracte-
rização de quem visita o Concelho de Mafra é efetuada com base nos dados disponíveis nos serviços de turismo 
da Câmara Municipal e no Observatório de Turismo da Associação de Turismo de Lisboa (ATL).

 TURISTA DO OUTDOOR OU DE AVENTURA 

Para o traçar de um perfil do turista do outdoor (de aventura), utiliza-se o resumo esquemático disponibilizado 
pela ATTA – Adventure Travel Trade Association (Anexo II).

Destacam-se os seguintes aspetos:

(17) http://www.adventuretravelnews.com/research-reveals-adventure-travelers-primarily-motivated-by-transformation
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  CONCEITO PERCECIONADO DE TURISMO AVENTURA:

  Em 2005, o conceito de turismo aventura decorria da seguinte fórmula:

  Natureza + Atividade Física + Cultura = Turismo Aventura

   Em 2017, a fórmula sofreu uma evolução, com maior atenção para o detalhe 
das suas variáveis:

  Superação – Atingir de objetivos; vencer desafios; autossatisfação.

  Universalismo – Expansão de horizontes; interculturalidade.

  Aprendizagem – Novas competências; novos conhecimentos; experiências 
enriquecedoras.

  Natureza e descoberta – Perspetiva ambiental; belezas naturais.

  Saúde mental – Escape e renovação; limpar a mente; paz e relax.

  Diversão e emoções – Adrenalina; excitação; estar vivo.

  Ligações – Conhecer outras pessoas; contactos.

  Histórias significativas – Recordar experiências e momentos; fotos.

  Saúde física – Estar em forma; exercício; força.

  Experiências únicas – Experiências inesperadas; chegar onde outros não chegam. 

 IDEIAS ASSOCIADAS AO TURISMO AVENTURA:

  Em 2005: Risco; extremo; físico; perigo; poder;

 Em 2017: Estar num ambiente natural; aprendizagem; experiências enriquecedoras. 

 ATIVIDADES QUE OS TURISTAS DE AVENTURA MAIS ASSOCIAM A “AVENTURA”:

  Em 2017: Hiking; kayaking; rafting; backpacking; trekking.  

Quanto à realidade nacional, e de acordo com o Estudo realizado por THR (Asesores en Turismo 
Hotelería y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal, I.P.(18), o sector de Turismo de Natu-
reza integra dois mercados: um de natureza soft, onde as experiências se baseiam na prática 
de atividades ao ar livre de baixa intensidade (passeios, excursões, percursos pedestres, obser-
vação da fauna, etc.) e que representa cerca de 80% do total de viagens de Natureza; e outro 
de natureza hard, onde as experiências se relacionam com a prática de desportos na natureza 
(rafting, kayaking, hiking, climbing, etc.) e/ou de atividades que requerem um elevado grau de 
concentração ou de conhecimento (birdwatching, etc.), que representa cerca de 20% do total das 
viagens de natureza.

No que diz respeito aos gastos médios, e segundo o Hypercluster da Economia do Mar(19), em 
Portugal o turista praticante de atividades náuticas gasta, em média, entre 80 €/dia, no caso do 
praticante de desportos tais como surf, windsurf e snorkeling, 200 €/dia por noite e embarcação, no 
caso da navegação de recreio com embarcação própria, e 500 €/dia, quando já envolve o aluguer de 
barcos privados com tripulação ou quando realizam cursos de navegação.

Segundo o mesmo documento, a taxa de crescimento da Náutica de Recreio e do Turismo Náutico a nível 
internacional é de 8 a 10% ao ano, mas estima-se que, para Portugal, nos próximos dez anos, a velocida-

(18) Associação Empresarial de Portugal (2008). Turismo de Natureza. AEP/ Gabinete de Estudos.
(19) SeaR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar, 478.
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de de crescimento se pode estabelecer num nível superior: uma taxa de crescimento anual acumulado de 11%, com 
um incremento linear de 175%. Isto deve-se a uma maior margem de crescimento, consequência do reduzido volume 
de atividade atual e do grande potencial de que Portugal dispõe.

 TURISTA DO DESTINO: CONCELHO DE MAFRA 

A futura caraterização do turista do Concelho, através da identificação dos diversos perfis de turistas que o visi-
tam, é um dos objetivos do cluster. Com estes perfis de consumo, conseguir-se-á adequar a oferta para que as 
experiências vividas e partilhadas sejam amplificadoras da notoriedade do destino.

Devido à inexistência de um sistema local de monitorização da atividade turística, os dados agora apresentados 
resultam de interações com os serviços de turismo do Município de Mafra. Os dados da entidade regional de tu-
rismo dizem respeito à região, não podendo ser diretamente extrapolados para o Concelho de Mafra.

Caracterização dos visitantes nos postos de turismo de Mafra e Ericeira

VISITANTES POR NACIONALIDADE

Nacionalidade 2015 2016 TOTAL %
Portugal 21 852 40 303 62 155 44,37%

Reino Unido 5 509 4 938 10 447 7,46%
França 10 375 10 018 20 393 14,56%

Espanha 7 118 7 624 14 742 10,52%
Alemanha 4 226 3 778 8 004 5,71%

Itália 736 867 1 603 1,14%
E.U.A. 893 905 1 798 1,28%
Brasil 1 152 1 551 2 703 1,93%
Outros 8 280 9 968 18 248 13,03%
TOTAL 60 141 79 952 140 093 100%

Tabela 1 - Visitantes por nacionalidade. Fonte: Postos de turismo de Mafra e Ericeira

Gráfico 1 – Visitantes nos postos de turismo de Mafra e Ericeira, por faixa etária, por ano
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No âmbito do Observatório do Turismo de Lisboa(20), e de acordo com o Inquérito 
Motivacional realizado em 2015, a maioria dos estrangeiros entrevistados viajou até 
à Região de Lisboa em férias, lazer ou recreio (87,5%), sendo que apenas 10,4% o 
fez no exercício de uma atividade profissional. Quanto aos turistas nacionais, as per-
centagens são, respetivamente, de 60,9% e 27,2%.

 2  ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA E TURISMO NATUREZA
A regulação da atividade de animação turística veio credibilizar o sector e permite trans-
mitir ao cliente uma segurança jurídica de que não dispunha. 

Hoje em dia, a legislação obriga a que as empresas prestadoras de serviços no âmbi-
to dos desportos de aventura estejam de acordo com o Decreto-Lei n.º 108/2009, de 
15/05, devendo estas possuir o Alvará de Animação Turística, emitido pelo Turismo de 
Portugal, I.P., cabendo à Autoridade de Segurança Alimentar e Economia (ASAE) a fisca-
lização de qualquer tipo de incumprimento neste sector.

Legislação em vigor para estas empresas:

  Portaria n.º 108/2010, de 22/10, que Regulamenta o Registo Nacional de Turis-
mo (RNT) e define o âmbito e as suas condições de utilização;

  Portaria n.º 651/2009, de 12/06, que Define o Código de Conduta a adotar pelas em-
presas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos que exerçam 
atividades reconhecidas como turismo de natureza e o logótipo que os identifica;

  Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15/05, que Estabelece  as  condições  de  acesso  e  de 
exercício da atividade das empresas de animação turística e dos operadores ma-
rítimo-turísticos;

  Decreto-Lei n.º 47/99, de 16/02, que Regula o Turismo de Natureza;

  Decreto-Lei n.º 21/2002, de 11/03, que Altera o Decreto-Lei n.º 47/99, de 16/02, que 
regula o Turismo de Natureza;

  Decreto-Lei n.º 21/2002, de 31/01, que Regula a atividade marítimo-turística, revogan-
do os Decretos-Leis nºs 564/80, de 6 de dezembro, e 200/88, de 31 de maio, e a 
Portaria n.º 59/88, de 28 de janeiro;

  Decreto-Lei n.º 269/2003, de 28/10, que Altera o Regulamento da Atividade Marítimo-
Turística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2002, de 31 de janeiro.

Com este quadro legal, as empresas de animação turística têm de possuir recursos humanos com 
a formação e credenciação adequada nas atividades em que prestam serviço, bem como reunir um 
conjunto de autorizações de diversas entidades, para desenvolverem a sua atividade profissional.

 SECTOR ECONÓMICO 

Portugal regista um crescimento acentuado do número de empresas de animação turística: por mês, 
cerca de 50 novas empresas são criadas no nosso país.

Do total das empresas registadas em 2014(21), 38% tiveram um volume de negócios menor ou igual a 
10.000€ e 28% entre 10.000€ e 50.000€, o que significa que 66% são pequenas e médias empresas. 

(20) https://www.visitlisboa.com/pt-pt/sobre-o-turismo-de-lisboa/observatorio
(21) Turismo de Portugal (2015), Animação Turística em Portugal 2014 – Caracterização das Empresas e da Procura.
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Ainda em termos do volume de negócios, é de destacar que 49% dos operadores marítimo-turísticos e 35% das 
empresas de animação turística registaram um volume de negócios menor ou igual a 10.000€.

De referir igualmente que, em 2014, 14% dos operadores marítimo-turísticos e 26% das empresas de animação 
turística registaram um volume de negócios superior a 100.000€

Gráfico 2 - Empresas com Alvará

Estão registadas na Base de Registos – Agentes de Animação Turística, do Turismo de Portugal, I.P., 68 entidades 
com sede no Concelho de Mafra. 

Estas entidades estão no Registo Nacional do Turismo com as seguintes tipologias: Empresas de Ar Livre/ Natu-
reza e Aventura (21); Atividades Marítimo Turísticas (39); Atividades Culturais/ Turismo Paisagem e Cultura (31); 
e Atividades reconhecidas como Turismo de Natureza (8).

Gráfico 3 - Número de empresas por tipologia
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Ao analisar o ano de registo das empresas para a obtenção do Alvará de Animação 
Turística, emitido pelo Turismo de Portugal, I.P., observa-se um crescimento signifi-
cativo nos anos de 2012, 2014 e 2016.

Gráfico 4 - Número de empresas registadas por ano no Concelho de Mafra

É na Freguesia da Ericeira que está sediada a maioria das empresas com Alvará de Anima-
ção Turística. 

Gráfico 5 - Número de empresas por Freguesias do Concelho de Mafra

 3  PARQUE DE CAMPISMO
Numa estratégia de turismo outdoor, o camping constitui uma oferta estratégica, na medida em 
que partilha do conceito de contacto com a natureza. Quando a este fator se associa uma locali-
zação privilegiada e um espaço de grande dimensão, com condições ímpares, estamos perante um 
ativo que por si só merece um destaque na oferta de alojamento (dormidas).

O Ericeira Camping - Parque de Campismo de Mil Regos possui uma oferta diversificada que lhe 
permite combater a sazonalidade do camping, nomeadamente através dos bungalows e das mobile 
homes, mas também através da oferta pensada para o surf (teepees).

Na presente estratégia, o Parque de Campismo assume destaque pela possibilidade de diversificação 
das suas valências, com a instalação de novos equipamentos coletivos, designadamente um espaço 
multiuso e equipamentos complementares aos desportos outdoor.
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Com tais equipamentos, o referido Parque poderá assumir-se como o principal ponto logístico da atividade do 
outdoor no Concelho de Mafra, acolhendo a realização de iniciativas tão diversificadas quanto ações de forma-
ção, lançamento de produtos e até mesmo grandes eventos, de que são exemplos o Sumol Summer Fest ou a 
concentração internacional de Citroën “2Cv” que ocorrerá em 2017, integrando diversificadas atividades comple-
mentares.

Enquanto entidade gestora deste Parque, a empresa Giatul – EM, SA terá, neste âmbito, uma janela de opor-
tunidades para integrar redes nacionais e internacionais de turismo outdoor, associações sectoriais e, ainda, o 
recurso a fundos comunitários.

 4   ALOJAMENTO LOCAL E HOTELARIA 
A oferta de alojamento é um fator condicionante da atratividade num destino turístico, sendo que dela muito 
depende a capacidade de transformar visitantes em turistas. Fatores como a dimensão da unidade, a sua localiza-
ção, mas também os seus equipamentos constituem algumas das variáveis a ter em consideração na estruturação 
da oferta.

O crescimento do fenómeno do surfing no Concelho de Mafra está muito associado a um turista da classe etária 
sub-30, tendo sido exponencial a oferta de alojamento local para este sector etário, com incidência no litoral.

Em termos de planeamento estratégico do destino, importa diversificar a tipologia das unidades e a sua localiza-
ção.

O próprio surfing possui um nicho de mercado com grande poder aquisitivo (executivos e quadros intermédios) 
que procura um estilo de vida menos “agitado” fora de água, complementando a prática desportiva com visitas 
culturais ou experiências gastronómicas. Assim, procura unidades de média dimensão, mas distintivas, tais como 
boutique hotéis, hotéis de charme ou turismo rural de qualidade.

Para a captação de um público associado aos médios/ grandes eventos (corporativos, desportivos, entre outros), 
verifica-se, no Concelho de Mafra, a lacuna de unidades hoteleiras de quatro ou cinco estrelas com capacidade 
para albergar grupos com uma dimensão expressiva (+ de 200 pessoas).

O outdoor poderá contribuir para potenciar o desenvolvimento socioeconómico da zona interior do Concelho de 
Mafra, devendo desenvolver-se uma estratégia de criação de alojamentos em espaço rural, associados a práticas 
desportivas enraizadas no território, como por exemplo as atividades equestres. Os gastos médios diários num 
destino de um praticante de atividades equestres supera os valores dos praticantes de golf, de acordo com dados 
fornecidos pelo Turismo de Portugal. Nesta matéria, merece destaque a Rede Europeia de Pousadas Equestres, 
sendo que esta tipologia de alojamento poderia servir de complemento à oferta de centros de equitação existen-
tes no Concelho.

Ainda em espaço rural, entende-se que existe procura por unidades de alojamento que prestem serviços comple-
mentares associados aos desportos outdoor, como sejam as unidades Bike Friendly.

Seguem-se alguns indicadores estatísticos do alojamento no Concelho de Mafra:

 N.º total de estabelecimentos hoteleiros: 6 (1 Hotel de ; 4 Hotéis de ; 1 Hotel );

 N.º total de estabelecimentos de alojamento local: 539 (dados de 31 de janeiro de 2017);

 N.º total de camas de hotelaria: 575 (utentes);

 N.º total de camas de alojamento local: 2816 (camas), 3838 (utentes).

Dos 539 estabelecimentos de alojamento local registados, 291 estão situados na freguesia da Ericeira, correspon-
dendo a 54% do total, sendo que mais de metade são dedicados ao surf. 76% do total global estão localizados nas 
freguesias costeiras (Carvoeira, Ericeira, Sto. Isidoro e Encarnação), correspondendo a 409 estabelecimentos.
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Gráfico 6 – Evolução do n.º de registos de estabelecimentos de alojamento local, por ano

                  Gráfico 7 – Evolução do n.º de camas no alojamento local, por ano

                        Gráfico 8 – Distribuição do alojamento local, por localização
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EVOLUÇÃO DAS DORMIDAS 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PORTUGAL 37.391.291 39.440.315 39.681.040 41.569.716 48.711.366 53.074.176

LISBOA 8.620.423 9.027.432 9.439.853 10.040.808 12.279.422 13.468.659

Amadora 66.435 58.007 -- 58.965 95.423 103.061

Cascais 1.079.462 1.190.605 1.202.055 1.206.730 1.310.461 1.347.352

Lisboa 6.190.588 6.419.256 6.789.166 7.237.915 9.008.523 9.999.851

Loures - - 95.183 105.103 105.499 110.382

Mafra 88.184 86.636 90.059 109.033 129.081 144.164

Odivelas 0 0 0 0 - -

Oeiras 219.726 215.644 228.822 280.291 331.645 340.419

Sintra 220.992 241.747 250.677 280.326 361.283 405.710

Vila Franca de Xira - - - - - 49.624

Tabela 2 – Dormidas nos Estabelecimentos Hoteleiros na Região de Lisboa (2010-2015)

 5  RESTAURAÇÃO E SIMILARES
A par do alojamento local, a restauração e similares tem vivido um período de franco crescimento nos últimos 
anos, especialmente na zona costeira do Concelho de Mafra, também ele assente na dinâmica do surfing.

De acordo com dados da Guarda Nacional Republicana, em 2015 estavam licenciados 230 estabelecimentos de 
restauração e bebidas no Concelho de Mafra. 

A diversidade da oferta gastronómica disponibilizada pela restauração permite almejar diversos segmentos de 
turistas.

Na área da Restauração e Bebidas, verifica-se a existência de diversos estabelecimentos, com características e 
ementas diferentes, sendo de salientar a qualidade e riqueza da gastronomia local, quer nos pratos de peixe e ma-
risco, quer nos pratos de caça, sendo possível encontrar esta oferta diferenciada. Alguns dos eventos gastronómicos 
realizados têm atraído fluxos de visitantes bastante significativos, porém, na maior parte dos casos, estes visitantes 
não pernoitam no Concelho, pelo que esta dinâmica não se tem traduzido num aumento significativo da permanên-
cia dos turistas e dos inerentes benefícios económicos. Considera-se que uma maior integração da oferta turística 
e a formatação de produtos turísticos mais diferenciados e apelativos venham a contribuir para uma inversão desta 
tendência e para o aumento das estadas médias e do retorno financeiro para a economia local. 

A animação noturna é diversificada, com particular incidência no litoral. No que diz respeito aos espaços de dis-
coteca, considerados como “locais de fim de noite”, a oferta regular cinge-se ao emblemático “Ouriço”, existindo 
outro espaço localizado no Pinhal dos Frades com utilização pontual.

 6  EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
No âmbito dos equipamentos complementares consideram-se, para efeitos desta estratégia, os parques aventura, 
os espaços para a prática de outros desportos, auditórios e salas de exposição, que poderão ser utilizados em 
atividades paralelas ao outdoor. Consideram-se, também, as infraestruturas museológicas e Centros de Interpre-
tação, na perspetiva de apoio a passeios/ percursos de cariz cultural.

Apesar da carência de um grande espaço multiusos, com capacidade para a realização de eventos de média di-
mensão (de 200 a 1.000 pessoas – considerando o valor mais elevado em função da oferta de alojamento), o 
Concelho de Mafra tem sido palco deste tipo de eventos com recurso a estruturas amovíveis, como foi o caso da 
“Surf Summit”.
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No Concelho de Mafra existem dois Parques Aventura (ambos com o respetivo Alvará 
de Animação Turística), os quais se caracterizam por disponibilizar, no mesmo espaço 
físico, um conjunto de modalidades de aventura, tais como a escalada, o paintball, o 
tiro com arco, as manobras de cordas, o arborismo, entre outras, que têm como ob-
jetivo proporcionar experiências desportivas diferentes do quotidiano a todos aqueles 
que as procuram.

O Parque Aventura da Cova da Baleia situa-se na freguesia de Mafra, ocupando uma 
área total de 55.000m2 e disponibiliza as atividades de paintball, arborismo, slide, es-
calada, rappel, tiro com arco, zarabatana e besta. Neste ano de 2017, estão em planea-
mento as seguintes experiências e serviços: alojamento – glamping e uma treehouse; 
skyride (baloiço grande para cinco pessoas); jumptower (torre até 31m de altura que 
permite salto em queda livre com apoio da tecnologia powerfun e quickjump free fall); 
treetopnets (redes de trampolim nas árvores). 

O Megacampo – Parque Aventura situa-se na União das Freguesias de Azueira e Sobral da 
Abelheira, ocupando uma área de 40 hectares e disponibiliza as atividades de paintball, 
circuito aéreo de obstáculos, escalada, rappel e slide.

Ainda no que se refere a equipamentos para a prática de atividades outdoor, é de referir o 
skate park Quiksilver Boardriders Ericeira, localizado junto ao Parque de Campismo 
de Mil Regos.

Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido, também, ao aparecimento de coletividades do 
Concelho que dinamizam, como atividade regular, os passeios de BTT e as caminhadas junto 
dos seus associados. Existe, ainda, a forte tradição de várias entidades procurarem o nosso 
Concelho para a organização de passeios/ maratonas de BTT e de veículos Todo-o-Terreno 
(passeios e trial).

Quanto a equipamentos complementares, a oferta concelhia está essencialmente associada ao 
Município de Mafra, conforme atestam os dados seguintes:

 MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO 
Tutela municipal:

  Museu Municipal Professor Raúl de Almeida, Mafra;

  Complexo Cultural Quinta da Raposa, Mafra;

  Centro Interpretativo da Serra do Socorro (integrado na Rota Histórica das Linhas de Torres); 

  Centro Interpretativo de Mafra (integrado na Rota Histórica das Linhas de Torres);

  Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira;

  Museu Popular Beatriz Costa.

  Tutela não municipal:

  Palácio Nacional de Mafra;

  Aldeia Museu José Franco, Sobreiro;

  Arquivo Museu da Santa Casa da Misericórdia da Ericeira; 

  Museu da Escola das Armas, Mafra.
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 INST. CULTURAIS MUNICIPAIS 

Auditórios:

  Auditório Municipal Beatriz Costa, Mafra;

  Casa da Música Francisco Alves Gato, Mafra;

  Casa de Cultura D. Pedro V, Mafra;

  Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, Ericeira;

  Casa de Cultura da Malveira.

Galerias Municipais:

  Galeria da Casa de Cultura D. Pedro V, Mafra;

  Galeria da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, Ericeira;

  Sala Atlântico, Parque de Santa Marta, Ericeira;

  Galeria da Casa de Cultura da Malveira.
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 INST. DESPORTIVAS MUNICIPAIS 

  Parque Desportivo Municipal de Mafra;

  Parque de Santa Marta - Ericeira;

  Pavilhão Desportivo Municipal  
da Malveira;

  Pavilhão Desportivo Municipal  
da Venda do Pinheiro;

  Pavilhão Desportivo Municipal da Ericeira;

  Piscinas Municipais da Venda do Pinheiro;

  Piscinas Municipais da Ericeira;

  Piscinas Municipais da Azueira;

  Piscinas Municipais da Encarnação.

Eixo “Turismo”ESTRATÉGIA
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DESPORTO OUTDOOR
Atendendo à diversidade do seu território, o Concelho de Mafra acolhe a prática de di-
ferentes modalidades desportivas outdoor, as quais se dividem em três áreas: aquá-
ticas, terrestres e aéreas.

 ATIVIDADES AQUÁTICAS 

É pelas condições naturais da costa marítima que este território se tem vindo a assumir, 
desde sempre, como um local de excelência para a prática desportiva, associada à sua 
forte tradição piscatória (tanto em embarcações, como nas arribas e através da caça 
submarina) e, mais recentemente, aos desportos de ondas, tendo inclusivamente aco-
lhido o primeiro campeonato de surf em Portugal. Exemplos: Surf  Bodyboard  Kitesurf 
 Kyaksurf  Waveski  Mergulho  Vela  Canoagem  Pesca desportiva/Caça submarina

 ATIVIDADES TERRESTRES 

Se inicialmente as atividades desportivas terrestres estavam sobretudo associadas ao 
pedestrianismo e ao BTT, em grande medida devido à iniciativa municipal e à dinâmica 
dos clubes e coletividades, em tempos mais recentes assiste-se à realização de outras 
experiências outdoor, seguindo as novas tendências de mercado. Exemplos: Caminhada  
Pedestrianismo   BTT  TT  Orientação  Paintball  Birdwatching

 ATIVIDADES AÉREAS 

Mafra possui dois locais excelentes para a prática de modalidades como parapente e a asa delta, 
nomeadamente: Foz do Lizandro (falésia junto à praia) e Serra do Socorro (ponto mais alto do 
Concelho). Exemplos: Parapente  Asa Delta

1  SURFING E DESPORTOS AQUÁTICOS
O surf é uma das atividades que mais se tem vindo a desenvolver e a ganhar apreciável notorieda-
de, em especial pela mediatização de alguns spots privilegiados para a sua prática em Portugal, mas 
também pelo dinamismo dos clubes e pelo aparecimento de atletas nacionais que disputam lugares 
cimeiros a nível da alta competição mundial.

Pelas condições naturais da costa marítima, o Concelho de Mafra tem vindo a assumir-se como um local 
privilegiado para a prática do surf e de todas as outras modalidades de ondas.

Outras atividades aquáticas com uma crescente implementação na área da experimentação desportiva 
são o Stand-Up-Paddle (SUP) e a canoagem. Para a prática, destacam-se dois locais: praia dos Pesca-
dores (devido às suas condições de abrigo da ondulação, permite uma prática segura); e a Foz do Rio 
Lizando (local de excelência para uma prática tranquila, destacando-se pela paisagem envolvente). 

Eixo “Desporto Outdoor”
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 2  PESCA DESPORTIVA
A costa marítima do Concelho atrai, anualmente, inúmeros pescadores de recreação e de competição. 

Verifica-se, ao longo da costa, a existência de diversas estruturas que servem como zona de proteção para os pesca-
dores desportivos à cana, embora muitas vezes apenas sejam conhecidas pelos locais. 

Tal pode ser mais rentabilizado, oferecendo a estes turistas, por exemplo, um mapa dos pesqueiros existentes na nos-
sa costa, que pode também desempenhar uma função de sensibilização para o impacto ambiental provocado aquando 
da deposição indevida de lixos nesses locais. 

 3  MERGULHO
Esta modalidade tem vindo a despertar interesse, sobretudo junto dos munícipes, em grande medida devido aos 
batismos de mergulho promovidos por iniciativa municipal.

Face à inatividade da associação até agora existente no Concelho, verifica-se a oportunidade de voltar a promover 
cursos certificados nesta área.

 4  PERCURSOS PEDESTRES
Modalidades como a Caminhada e o BTT têm forte tradição no Concelho de 
Mafra, destacando-se o projeto “Roteiros de Aventura”, criado em 1996 pela 
Câmara Municipal. 

Acresce que, aliando a prática do desporto de aventura com a divulgação 
cultural e turística do Concelho, foi lançado em 2007 o guia “Trilhos de Mafra”, 
que se assume como um manual para realização autónoma de um total de 
13 percursos, disponibilizando informações úteis sobre o pedestrianismo e o 
ciclismo (BTT), dados técnicos sobre cada passeio através de ortofotomapas, 

e coordenadas GPS, propostas de locais de interesse turístico, com todas as indicações necessárias.

Neste momento, inserida da Rota Histórica das Linha de Torres, está traçada (DCT) a GR 30 - Grande Rota das Linhas 
de Torres em comemoração dos 200 anos destas linhas. Esta rota é elaborada em parceria com os restantes 
municípios, dando origem a pequenas rotas e à grande rota. Pretende-se que este produto turístico venha a ter 
projeção nacional e internacional junto de todos os praticantes de caminhadas.

A Rota Histórica das Linhas de Torres proporciona ao turista uma “viagem” pela época das Invasões Napoleónicas, 
através de percursos temáticos que atravessam paisagens de contrastes, onde é possível experimentar tradições 
e sabores locais.

Ainda na área das caminhadas estão marcados no terreno, em colaboração com o Centro Nacional de Cultura, os 
Caminhos do Mar (Caminhos de Fátima), cujos principais destinatários são os peregrinos (ou turistas religiosos), 
que realizam frequentemente o percurso a pé para o Santuário de Fátima.

 5  PERCURSOS BTT
A rede de percursos pedestres é, na sua esmagadora maioria, 
ciclável, pelo que promove a oferta de “trilhos” para prática da 
modalidade de BTT, de forma estruturada.

Uma vez que existem clubes organizados que se dedicam a 
prática do BTT, considera-se que os mesmos podem, paralela-
mente, assumir-se como agentes ativos na supervisão e ma-
nutenção dos trilhos/ percursos.

Eixo “Desporto Outdoor”ESTRATÉGIA
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 6  GEOCACHING
O Geocaching está fortemente implementado no Concelho de Mafra, com a colocação 
de 1.457 caches, que deverão ser bem comunicadas junto do turista.

Considera-se que é possível promover a marcação de novas caches, bem como ve-
rificar com alguma regularidade o seu estado de conservação e a procura das caches 
existentes no terreno.

 7  BIRDWATCHING
A observação de aves é uma atividade em comunhão com a natureza com muitos adep-
tos a nível mundial, constituindo-se como um nicho de mercado a explorar. 

No âmbito das ações de sensibilização ambiental, a observação das aves deverá ser arti-
culada com as escolas concelhias, potenciando um aumento da prática concelhia.

Atualmente, apenas são promovidos estes locais através do mapa turístico do Concelho.

 8  CAMPOS/ PARQUES AVENTURA
No Concelho de Mafra, verifica-se a existência de dois parques aventura, que são devida-
mente identificados neste Plano, respetivamente com 55.000m2 e 40 hectares.

Estas empresas deverão ser considerados parceiros estratégicos para o desenvolvimento do 
projeto “Mafra & Ericeira Experience®“.

Para além desta oferta existente, sugere-se a instalação de estruturas artificiais de outdoor 
no Parque Desportivo Municipal em Mafra, promovendo a sua adaptação para prática destas 
modalidades. 

 9  ATIVIDADES EQUESTRES
As atividades relacionadas com o cavalo estão 
associadas a desportos de grande prestígio que 
em Mafra adquirem uma aura muito especial 
pela história que os reveste, pois representam 
um património cultural que, estando associado 
à “Reprise da Escola de Mafra” (manifestação de 
disciplina militar), fez deste Concelho uma refe-
rência no panorama nacional e internacional.

Neste sentido, pode afirmar-se que as apresentações da “Reprise da Escola de Mafra”, quer em 
Portugal, quer no estrangeiro, são, ainda hoje, a expressão máxima de uma doutrina ímpar no 
nosso País, a par da Escola Espanhola de Viena de Áustria, Cadre Noir e Real Escola Andaluza de 
Arte Equestre.

No presente, este território concentra já um conjunto assinalável de infraestruturas e equipamen-
tos (centros de equitação e picadeiros) que constituem um importante fator de atratividade para 
os praticantes e aprendizes de equitação. Nestes locais, são realizados diversos eventos (ensino e 
provas equestres) e são organizados passeios equestres que percorrem o território.

Sendo reconhecidamente um dos nichos de mercado que maior riqueza gera, a estratégia do turismo 
outdoor contempla as atividades equestres como uma área a desenvolver em estreita articulação 
com os agentes locais e com a Escola das Armas (instituição militar que tutela a “Reprise da Escola 
de Mafra” e as antigas instalações do CMEFED).
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 10  EVENTOS DESPORTIVOS
O apoio às atividades de surfing continua a ser uma importante aposta municipal, tanto às iniciativas e campeo-
natos do Ericeira Surf Clube, como às competições regionais, nacionais e internacionais, visando a promoção das 
modalidades e do próprio destino turístico.

A diversificação da oferta leva o Município a apoiar logística e financeiramente outros eventos em modalidades 
como o Pentatlo Moderno, os trails, ou o BTT, numa lógica de interação com os clubes/ promotores locais ou as 
próprias federações.

A captação de eventos competitivos das diversas modalidades será uma das preocupações do cluster, uma vez 
que associada aos grandes eventos está a excelência dos “palcos” onde os mesmos ocorrem. 

Paralelamente, os eventos complementares à competição desportiva, nomeadamente na área da formação e dos 
congressos, são uma janela de oportunidade. Insere-se, também nesta ideia, a realização de atividades lúdicas 
como o Festival de Cinema de Surf ou o Sumol Summer Fest, ambos associados ao surfing.

Eixo “Desporto Outdoor”ESTRATÉGIA



37

QUALIFICAÇÃO
A aposta na formação dos recursos humanos dos diferentes agentes do cluster é 
fundamental para a qualidade dos serviços prestados e também a obtenção do reco-
nhecimento da excelência desses serviços.

Nesta medida, importa dotar os recursos humanos de conhecimentos em áreas trans-
versais do turismo, mas também de formação técnica específica relativa às diversas 
modalidades outdoor, crucial para o sucesso das experiências que se pretendem pro-
mover.

A formação e credenciação dos técnicos de atividades de aventura não é exclusivamente 
um problema de Portugal. Todos os países da Europa têm sentido grandes dificuldades 
em adequar a formação dos seus recursos humanos às novas tendências do mercado das 
experiências nas atividades de aventura.

Devido a esta necessidade, Bélgica, França, Holanda, Irlanda e Portugal formaram, no 
ano de 2008, a EC-OE - European Confederation of Outdoor Employers, com o intuito de 
criar um modelo de formação para os técnicos de atividades de aventura, que fosse reco-
nhecido em toda a Europa.

Em Portugal, a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e 
Eventos (APECATE) é a entidade que tem tido a responsabilidade de representar o sector 
junto do Governo, bem como de elaborar modelos de formação dos técnicos. Desde 2007, 
está em curso em Portugal um programa de formação e certificação dos técnicos de ativida-
des de aventura (ou animadores outdoor).

Em janeiro de 2013, foi aprovada a Qualificação do Técnico(a) de Turismo de Ar Livre - Perfil 
Profissional e Referencial de Formação, através da Agência Nacional para a Qualificação e En-
sino Profissional, IP, correspondendo ao nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações:

Esse plano de formação tem os seguintes objetivos:

  Qualificar e certificar os profissionais das empresas de animação turística para o exercício das 
suas funções, nomeadamente no campo da monitorização de atividades de ar livre/ animação 
outdoor;

  Constituir-se como um dos vetores fundamentais do projeto de criação da marca “Empresa 
Segura”, destinada a empresas de animação turística.

Eixo “Qualificação”
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CERTIFICAÇÃO
Para além das certificações inerentes a cada uma das atividades integradas no cluster, a obtenção de galardões e 
selos distintivos reforça a perceção da qualidade da oferta, podendo constituir um fator decisivo no momento de 
escolha do destino, do serviço ou do produto.

Importa, pois, acolher no cluster as empresas e entidades que acrescentem a mais-valia de uma certificação ao seu 
serviço ou produto: desde as normas de qualidade do Município (APCER) à certificação de PME Líder, passando pelo 
programa “Quality” para o alojamento local ou o “GreenKey” do Ericeira Camping – Parque de Campismo de Mil Regos.

Num mix entre o sector do alojamento e dos desportos outdoor, é oportuno incentivar o aparecimento de mais 
unidades de alojamento com a certificação de Bike friendly(22), permitindo explorar este nicho de mercado dos 
amantes das duas rodas, que possui elevado poder aquisitivo. 

Enquanto destino turístico, poderá o cluster procurar obter as certificações do GSTC - Global Sustainable Tourism 
Council(23), beneficiando de diversas certificações de qualidade já atribuídas ao Concelho de Mafra, nomeadamen-
te da bandeira azul e do galardão “Qualidade de Ouro”.

Ainda no que diz respeito às praias do Concelho de Mafra, mas desta vez no âmbito do pilar social da sustentabi-
lidade, poderão ser promovidos os bons exemplos das áreas da inclusão e da segurança, respetivamente:

  Praia Acessível – Praia para Todos (Foz do Lizandro; Algodio; Ribeira 
d’Ilhas; S. Lourenço; Porto da Calada) – este programa desenvolve-
se no terreno desde 2005, no âmbito de uma parceria institucional, 
ao nível da Administração Central do Estado, que reúne o Instituto 
Nacional para a Reabilitação, I.P. (então Secretariado Nacional para 
a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência), a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (que integrou o então Instituto da Água, 
I.P.) e o Turismo de Portugal, I.P., e que, até 2007, contava, também, 
com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.;

  Programa Praia Saudável – Vodafone (Foz do Lizandro; Sul ou Baleia; 
Ribeira de Ilhas; S. Lourenço; Porto da Calada) – este programa foi ini-
ciado em 2005, abrangendo 150 zonas balneares de Portugal Continental 
e das Regiões Autónomas, envolvendo a Marinha Portuguesa, o Instituto 
da Água, o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 
o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Associação Bandeira Azul da 
Europa, através de protocolo de cooperação com a Fundação Vodafone 
Portugal. O objetivo é contribuir para o aumento da segurança e qualida-
de do ambiente nas praias, assim como a acessibilidade a pessoas com 
mobilidade condicionada e a sensibilização de todos os frequentadores 
das zonas balneares para estas questões. 

Por último, destaque para a atribuição, a Mafra, do galardão de Município “ECO XXI” (em 2015 e 2016), que visa 
a identificação e o reconhecimento de boas práticas de sustentabilidade, valorizando, entre outros aspetos, a 
educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental.
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(24) http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/Pages/Homepage.aspx

COMUNICAÇÃO
Se o património, nas suas vertentes natural, edificado e imaterial, constitui o fator 
diferenciador do território concelhio, aumentando a sua atratividade para a prática 
de atividades outdoor, a comunicação é o instrumento que permite assegurar a sua 
devida visibilidade.

A comunicação do cluster do turismo outdoor terá como eixo principal a marca “Mafra 
& Ericeira Experience®”, cujo conceito foi devidamente explicitado no preâmbulo des-
te documento, ganhando a componente digital uma preponderância nesta estratégia, 
devido não só ao seu baixo custo, como também à grande capacidade de difusão da 
mensagem, incluindo públicos especializados.

Para o efeito, entende-se como oportuno o desenvolvimento de uma estrutura agre-
gadora da comunicação dos diferentes atores deste cluster, nomeadamente um portal 
eletrónico (website).

De acordo com um estudo do Turismo de Portugal, atualmente 80% das empresas de ani-
mação turística e operadores marítimo-turísticos referem já ter um website para divulga-
ção dos seus serviços. Cerca de 39% tem esse website disponível em dois idiomas e 27% 
refere que está disponível em apenas um idioma. O número de empresas com websites 
disponíveis em três idiomas tem vindo a registar um aumento ligeiro ao longo dos últimos 
anos, 17% em 2014 e 15% em 2013. 

No digital, as redes sociais serão fundamentais para a geração de tráfego para o portal, 
procurando-se criar uma comunidade de influenciadores do destino e do que este tem para 
oferecer, nas suas múltiplas variáveis. 

Assim, a geração de conteúdos e de “alimentação” do feed de notícias passa por uma forte 
presença na rede social Facebook, recorrendo-se, se necessário, a campanhas promocionais 
neste canal. Também os conteúdos visuais, fotografia e vídeo, serão predominantes, implican-
do o recurso a plataformas como o Youtube, Vimeo, Instagram ou Pinterest.

O recurso ao Twitter para alcançar um público mais jovem pode ser ponderado tendo por base 
um evento, ou diversos eventos, já que exige uma atualização de conteúdos muito grande e que 
poderá não ser conseguida com desejada qualidade ao longo do ano.  

Se o digital é global, os meios tradicionais assumem relevo na comunicação local, desde a si-
nalética de percursos à afixação de cartazes e painéis em estruturas outdoor para divulgação 
dos grandes eventos, passando pela disponibilização de guias e folhetos temáticos nas unidades 
hoteleiras e nos estabelecimentos de alojamento local e até pela afixação de cartazes em clubes, 
associações ou demais coletividades.

Perante a existência de media especializados no sector do turismo outdoor, nomeadamente re-
vistas, considera-se oportuna a realização de contactos não só para gerar notícia como até para 
desafiar estes órgãos de comunicação social a fixar a sua sede no Concelho de Mafra, próximo da 
capital e no epicentro das atividades de aventura e natureza.

Em suma, a comunicação integrada terá de ser assumida como um ativo estratégico para o sucesso 
da atividade do cluster, devendo a sua coordenação ser acometida ao Gabinete de Comunicação da 
Câmara Municipal de Mafra, face ao seu capital de experiência acumulado, sem prejuízo no recurso 
ao outsourcing para a impressão de materiais e para a prestação de serviços técnicos pontuais. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO
A internacionalização do cluster constitui uma forma privilegiada para dar escala aos seus diferentes atores, 
assim como para promover a sustentabilidade deste negócio, garantindo que o mesmo não está circunscrito à 
captação de turistas nacionais. Esta pode ser almejada por três vias:

  Realização de atividades internacionais no território do Concelho de Mafra;

  Participação em atividades/ certames no estrangeiro;

  Integração em redes e associações internacionais.

Nestas três vertentes, a Câmara Municipal de Mafra já possui reconhecida experiência. 

Nos últimos anos, a realização de provas internacionais de surf, duatlo ou corridas de aventura (de âmbito ibé-
rico, europeu ou mundial) dão testemunho recente do potencial do território para acolher grandes competições 
desportivas. Destaque, também, para as concentrações no âmbito do caravanismo ou dos automóveis clássicos 
(exemplo do Citroën 2CV), de caráter não competitivo, que evidenciam o reconhecimento de atributos territoriais 
como a beleza da paisagem, a diversidade da gastronomia ou a hospitalidade das gentes.

O exemplo maior deste reconhecimento é, sem dúvida, a escolha da Ericeira para acolher a “Surf Summit”, o 
evento outdoor da “Web Summit” (a maior cimeira tecnológica à escala global), fazendo deste território notícia 
em todo o mundo.

O anúncio de que as futuras edições da “Surf Summit” ocorrerão na Ericeira atesta o sucesso do evento de 2016, 
desde a capacidade organizativa municipal ao envolvimento da comunidade no projeto.

Já no que respeito à divulgação do Concelho de Mafra em certames no estrangeiro, destaca-se a participação em 
feiras de turismo, nomeadamente através da integração em representações do Turismo de Portugal, consideran-
do-se ser oportuno estender esta prática a grandes eventos do sector outdoor.

Por último, a participação em projetos transnacionais para atribuição de fundos comunitários – a exemplo do 
projeto Interreg – ou a integração em redes e associações – a exemplo da World Surfing Reserves ou da Rede 
Internacional de Surf Cities – atestam a visão além-fronteiras da gestão camarária.
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1   DIAGNÓSTICO
No âmbito do cluster, considera-se que o diagnóstico inicial, subjacente à “Estratégia” atrás identificada, é um 
documento dinâmico, aberto à participação ativa dos seus atores, mas também de outras entidades que se con-
sidere oportuno consultar.

A realização de diversos eventos, como seminários/ congressos, ou a criação de redes permitirão gerar inputs que 
importarão analisar e integrar em futuras atualizações do diagnóstico.

2   CALENDARIZAÇÃO
  26 de outubro de 2016 – 1.ª reunião de trabalho sectorial para apresentação da intenção de criação do 
cluster do turismo outdoor no Concelho de Mafra, ouvindo em primeira mão aqueles que mais podem con-
tribuir e beneficiar desta iniciativa;

  04 de novembro de 2016 – Apresentação do projeto “Mafra & Ericeira Experience®” na I Conferência In-
ternacional do Turismo Outdoor, em Ribeira d’Ilhas;

  25 de março de 2017 – Apresentação pública do “Plano estratégico para a criação e desenvolvimento do 
cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra”, em Ribeira D’Ilhas;

  1.ª quinzena de abril de 2017 – Início da adesão dos membros ao cluster; 

  2.ª quinzena de abril de 2017 – Apresentação do cluster, com os seus intervenientes, calendário de ati-
vidades e orçamento para 2017.

1.ª fase – Diagnóstico e calendarizaçãoPLANO DE AÇÃO
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1   ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO
O cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra é uma estrutura informal lidera-
da pela Câmara Municipal de Mafra (CMM), à qual podem aderir, gratuitamente, os 
agentes públicos e privados (devidamente certificados) que sejam identificados como 
estratégicos para a sua dinamização.

A adesão ao cluster implica o compromisso formal das diversas entidades quanto aos 
seus objetivos, meios de participação e premissas de funcionamento, incluindo o forne-
cimento de dados estatísticos para a caracterização da atividade outdoor no Concelho 
de Mafra.

Compete à CMM:

  Apresentar o presente “Plano estratégico para a criação e desenvolvimento do cluster 
do turismo outdoor do Concelho de Mafra”;

  Elaborar o documento-base orientador do funcionamento do cluster, bem como as nor-
mas de adesão;

  Aceitar a adesão de agentes locais, públicos e privados, nas diferentes valências que 
foram identificadas na “Estratégia” do presente Plano; 

  Propor o estabelecimento de parcerias institucionais, nacionais e internacionais, que adi-
tem valor, e que cujo enquadramento próprio será definido nas normas de funcionamento 
do cluster;

  Gerir a estratégia de comunicação do cluster, incluindo a marca “Mafra & Ericeira Experience”;

  Disponibilizar o apoio logístico (financeiro e material), de acordo com a sua disponibilidade, 
para suporte ao funcionamento do cluster.

 Dependerá dos atores que integram o cluster a elaboração do calendário das atividades, bem 
como a aprovação do respetivo orçamento. 

2   GESTÃO DA MARCA
O Concelho de Mafra, enquanto destino turístico, nacional e internacional, tem reconhecidamen-
te, às escalas nacional e internacional, dois polos distintos da oferta: Mafra, associado ao Real 
Edifício/ Cultura; Ericeira, associado ao Mar/ Surf.  

Com base nestas duas realidades, o Município avançou com a criação das logomarcas “M” 
(Mafra) e “E” (Ericeira).

M é a primeira letra de Mafra. M é também a primeira letra do cognome do monarca que maior 
impacto causou no desenvolvimento deste Concelho, D. João V – O Magnânimo, que aqui mandou 
erguer o mais espetacular palácio português e o único comparável a Versalhes. 

Contudo, para satisfazer as várias valências e os objetivos a que se propõe, a representação visual 
da marca pode multiplicar-se e desmultiplicar-se, sem perder a entidade que a caracteriza. Assim, 
no seguimento de uma narrativa que se apega ao orgulho histórico e cultural que originou a criação 
do M da marca, é importante realçar também o orgulho do M nas valências naturais do Município.

A costa marítima concelhia alcançou a projeção internacional com a atribuição do galardão “Reserva 
Mundial de Surf”. Além destas características naturais, fundamentais para a competitividade no mer-
cado do surf, somam-se as condições socioeconómicas próprias deste território específico, associado à 

2.ª Fase – Estruturação do Cluster
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Ericeira: a identidade cultural e a composição urbanística tradicional, que lhe oferecem uma singularidade pitoresca.

Tais características fazem com que a costa marítima do Concelho tenha já presença internacional, pelo que, do 
ponto de vista estratégico, importa consolidá-la e expandi-la articuladamente, numa perspetiva unificadora.

Assim, sendo parte da mesma marca M e a partir da mesma representação visual polivalente, foi concebido o E.

Perante a dualidade que caracteriza a identidade do Concelho, para o cluster do turismo outdoor foi desenvolvida 
uma logomarca própria - “Mafra & Ericeira Experience®” – cujo conceito foi devidamente explicitado no preâmbulo 
deste Plano: em ambiente rural ou costeiro, o destino afirma-se pela oferta de experiências diferenciadoras. 

Atendendo ao referido caráter diferenciador, mantém-se a utilização da logomarca “Ericeira WSR” para a Reserva 
Mundial de Surf da Ericeira e, mais concretamente, para as atividades associadas ao surfing, na medida em que 
a mesma já goza de notoriedade junto dos turistas.

A estratégia de marketing e de comunicação associada à logomarca “Mafra & Ericeira Experience®”, em articula-
ção com as outras marcas já existentes, é sem dúvida a principal ferramenta para o sucesso deste projeto.

Saber comunicar a marca, mas sobretudo as vivências e as experiências únicas, dos desportos à gastronomia, 
incluindo o que ver (património natural e edificado) e onde ficar é o grande desafio do projeto.

2.ª Fase – Estruturação do Cluster PLANO DE AÇÃO
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3   FINANCIAMENTO
Considerando que o cluster assenta numa lógica colaborativa, agregando sinergias, 
existem duas formas de financiamento previstas: 

  Público

  Verbas diretas dos orçamentos das autarquias aderentes (Câmara e Juntas/ 
Uniões de Freguesia);

  Candidaturas a fundos nacionais/ internacionais disponibilizados a entidades pú-
blicas;

  Apoios e patrocínios de entidades públicas.

  Privado

  Verbas das entidades privadas que adiram ao cluster;

  Candidaturas a fundos nacionais/ internacionais disponibilizados a entidades priva-
das;

  Patrocínios regulares ou pontuais (patrocínio por evento);

  Receitas de atividades do cluster.

Ao nível do financiamento, e de acordo com o princípio da transparência, os apoios em gé-
neros (bens materiais ou serviços) deverão ser contabilizados para apuramento do desem-
penho financeiro do cluster, para além dos apoios em numerário.

Outra vertente a explorar é a captação de investimento por via do crowdfunding para apoio 
direto a projetos inovadores na área do outdoor. Para o efeito, proceder-se-á ao estudo de 
uma eventual parceria com a PPL ou outra semelhante, de modo a criar um canal próprio de 
crowdfunding.
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AFIRMAÇÃO DO DESTINO E CONSOLIDAÇÃO DA MARCA
A afirmação do Concelho de Mafra como destino para o turismo outdoor muito depende da capacidade de capi-
talizar a notoriedade do litoral, aditando-lhe as singularidades do interior, de forma a reduzir as assimetrias do 
desenvolvimento turístico do território resultantes da dicotomia costeiro/ rural.

Assim, para além da adoção de uma política de sustentabilidade ambiental, que é o suporte de qualquer estra-
tégia de turismo outdoor, preconiza-se a realização de investimentos em infraestruturas (novas, em curso ou 
já anunciadas), de modo a que a atratividade do território seja exponenciada não apenas para o turista, como 
consumidor final, mas também para o operador turístico e para o investidor. Neste domínio, também a captação 
de investimento em infraestruturas privadas (por exemplo, ao nível do alojamento, da restauração, dos parques 
de aventura ou diversão) assume relevância para a afirmação do destino.

A par destas componentes, a qualificação e a certificação da oferta são condicionantes estratégicos quer para a 
qualidade dos serviços prestados, quer para a sua notoriedade junto do consumidor.

Complementando estas dimensões, emerge como oportuna a apresentação do destino, de forma estruturada e 
com capacidade promocional, junto dos mercados, seja por via da organização de eventos, seja através de uma 
adequada estratégia de comunicação.

Ao nível da marca, o percurso dos últimos anos, efetuado na área do surfing e tendo a Ericeira e a Reserva 
Mundial de Surf como marca privilegiada, permite-nos afirmar que, nesta componente do outdoor, se atingiu o 
reconhecimento internacional, pelo que tal dinâmica poderá funcionar como âncora para o restante território mu-
nicipal, com a nova insígnia - “Mafra & Ericeira Experience®”, ativada através de um conjunto de eventos.

1   SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
  Concluir o programa municipal de limpeza das linhas de águas, que está a decorrer por fases: 1.ª 
fase - Rio Lizandro, Ribeira do Falcão; 2.ª fase - Rio Safarujo, Ribeira de Cheleiros; Ribeira de Pedrulhos; Rio 
Trancão; Ribeira da Vidigueira; Rio Pequeno; 3.ª fase - Ribeira do Casal Novo; Rio do Cuco; Rio do Sobral; 
Ribeira do Muchalforro;

  Concluir o projeto “VALOR RIO” (Rio Trancão), que está em fase de desenvolvimento, com os seguintes 
eixos de ação: 1 - Preservar o património ambiental e paisagístico (recuperação e potenciação de habitats 
e ecossistemas degradados; renaturalização e consolidação de galerias ripícolas com vegetação autóctone; 
regularização da linha de água e minimização da erosão das margens através de técnicas de Engenharia 
Natural); 2 - Qualificar a interface ribeirinha (requalificação de espaços ribeirinhos, parques públicos de lazer 
com fins educacionais; dinamização da mobilidade sustentável com a execução de percursos pedo-cicláveis 
ao longo da margem do rio Trancão; conceção de um corredor fluvial; criação de zonas de descanso e con-
templação; reconexão entre ambas as margens do rio); 3 - Valorizar os recursos como fator de competiti-
vidade (definição de trilhos e percursos lúdico-temáticos de descoberta dos valores ambientais, culturais e 
patrimoniais da região; compatibilização da atividade turística com a sensibilidade ambiental deste território 
e com as restantes atividades nele desenvolvidas);

  Assegurar  a manutenção  ou  a  ampliação  do  número  de  galardões  atribuídos  ao  Concelho  de 
Mafra, atestando a sua qualidade ambiental, nomeadamente através da “Bandeira Azul”, da “Qualidade de 
Ouro” e do galardão “ECO XXI”;

  Desenvolver a candidatura da Reserva Mundial de Surf da Ericeira a área de paisagem protegida;

  Construir o Parque Ecológico da Reserva Mundial de Surf da Ericeira, num terreno com cerca de 
150 mil m2, que se estende desde a praia da Empa (em frente ao Ericeira Camping) até ao Forte de Mil 
Regos;

3.ª Fase – Afirmação do Destino e Consolidação da MarcaPLANO DE AÇÃO
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  Dinamizar a atividade do Conselho Municipal de Gestão da Reserva Mun-
dial de Surf da Ericeira, nomeadamente na área ambiental;

  Desenvolver ações para promoção do Centro de Interpretação da Reserva 
Mundial de Surf da Ericeira, especialmente no âmbito da divulgação do ecossis-
tema da Reserva e orientadas para o público escolar;

  Promover ações de educação ambiental  nas praias: fomentar a separação 
de resíduos através de sistemas de deposição e recolha de resíduos; continuar a 
promover, numa parceria entre a Câmara Municipal, as Freguesias e outras entida-
des locais, ações de limpeza das praias, destacando-se as atividades no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial do Ambiente e do Dia Mundial dos Oceanos;

  Construir o Parque Ecológico da Venda do Pinheiro, valorizando a proximidade 
à nascente do mais importante rio do Concelho (o Lizandro) através da criação de 
um Centro Interpretativo e de um lago (com recirculação da água através dos poços 
existentes na antiga Quinta de Santo António), complementados por equipamentos de 
lazer e espaços verdes;

  Criar o projeto “Conhecer para Preservar”, em cooperação com as escolas, pro-
movendo a observação da paisagem (geologia, fauna e flora) e a criação das respetivas 
rotas temáticas;

  Criar o “Observatório da Paisagem”, preconizado na Visão Estratégica para o Con-
celho de Mafra, elaborada no âmbito do processo do PDM, atendendo à diversidade da 
oferta existente;

  Reforçar as intervenções de limpeza de caminhos e trilhos, em articulação com as 
Juntas/ Uniões de Freguesia;

  Instalar estruturas para a promoção birdwatching, disponibilizando informação;

  Desenvolver candidaturas para financiamento comunitário no âmbito da preserva-
ção da natureza (exemplo: programa LIFE);

  Dar continuidade às parcerias no âmbito da investigação & desenvolvimento: 

  Estudo sobre as sete ondas da Reserva Mundial de Surf da Ericeira (Instituto de Cultura 
Europeia e Atlântica – ICEA – e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa – FCUL);

  Arqueologia subaquática (Nau Conceição, 1622) – Novas tecnologias (ICEA e IST – Instituto 
de Sistemas e Robótica);

  Estudos e pesquisas sobre os patrimónios natural e cultural, nomeadamente nas áreas da 
Oceanografia, Geologia e Biologia (Protocolo de cooperação entre o ICEA e a FCUL);

  Estudos e pesquisas nas áreas da Oceanografia, Sedimentologia, Aquacultura, Geologia e 
Biologia Marinha, Paisagem Marítima e Arqueologia Marítima (Acordo de colaboração entre o 
ICEA e o Município de Mafra). 

2   INFRAESTRUTURAS
  Criar um espaço multiusos coberto no Parque de Campismo da Ericeira (ou no Parque Ecológico 
da Reserva Mundial de Surf da Ericeira) com capacidade de acolher ações de formação ou sessões 
de apresentação no âmbito do turismo outdoor;
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  Criar infraestruturas no Parque de Campismo de Mil Regos para a obtenção da certificação de Bike 
Friendly;

  Disponibilizar uma rede de percursos pedestres devidamente marcada, bem como a definição de uma 
imagem única no âmbito do “Mafra & Ericeira Experience®”, incluindo a Grande Rota do Atlântico (GR-11) e 
outras pequenas rotas (PR) temáticas;

  Criar circuitos pedonais urbanos temáticos;

  Criar novos equipamentos no Parque Desportivo Municipal de Mafra, complementando a oferta desta 
infraestrutura, nomeadamente uma parede de escala artificial (para o efeito, utilizando a estrutura de ferro das 
torres de filmagem do estádio), uma zona de Boulder (para treino de escalada sem a necessidade de utilização 
de cordas, a ser criada na parede junto à zona de lançamento do peso); um mini circuito aéreo de obstáculos 
para crianças (junto ao Espaço de Jogo e Recreio); e a construção de um skate park.

  Instalar sinalética informativa nos principais locais de observação de aves (birdwatching), nomea-
damente sobre as espécies, rotas migratórias e outras informações úteis;

  Diligenciar junto de operadores turísticos e investidores do sector, com vista a captar investimento 
privado para o Concelho em áreas já identificadas como deficitárias na “Estratégia”;

  Lançar o desafio aos Parques de Aventura existentes para criar, nas respetivas unidades, uma expe-
riência única e diferenciadora, que contribua para o aumento do número de utentes.

3   QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA OFERTA
  Procurar realizar iniciativas de formação em parceria com a Fundação Europeia para a Excelência 
dos Clusters (European Foundation for Cluster Excellence(25)), visando a excelência da gestão – “Cluster Ma-
nagement Excellence” – e a organização de um sistema de acreditação para a certificação dos formadores;

  Estabelecer parcerias com vista à realização de ações de formação (ações transversais na área turística e 
formação específica por modalidade), facilitando a formação dos técnicos das empresas aqui sediadas e dando co-
nhecer as excelentes condições naturais que o Concelho oferece aos novos profissionais desta área. No conjunto 
das entidades com as quais poderão ser desenvolvidas estas parcerias, destacam-se: Universidades; APECATE - 
Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos; Federação Portuguesa de Surf; 
Federação Portuguesa de Orientação; Federação Portuguesa de Ciclismo; Federação Portuguesa de Canoagem; 
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal; Federação Portuguesa de Equitação, entre outras;

  Promover congressos e seminários no âmbito do turismo outdoor, que permitem trazer ao Concelho de 
Mafra especialistas que divulguem boas práticas, esclareçam dúvidas e identifiquem oportunidades. Neste con-
texto, em 2017 destaca-se o II Congresso Internacional do Turismo Outdoor, promovido pelo Município 
de Mafra, que se pretende que tenha uma periodicidade anual;

  Dar continuidade às iniciativas em curso no âmbito da certificação: Programa “Quality” – Qualidade do 
Alojamento Local, dinamizado pela AHRESP; Programa “Green Key” – Certificação de boas práticas ambientais 
do Parque de Campismo de Mil Regos; “PME Excelência” e “PME Líder” em áreas associadas ao cluster; candi-
datura do Real Edifício de Mafra a Património Mundial da UNESCO;

  Promover novas iniciativas de certificação: Certificação de Destino Sustentável - GSTC - Global Sus-
tainable Tourism Council(26); o Secretariado Europeu para a Análise de Clusters (European Secretariat for 
Cluster Analysis(27)) promove a excelência da gestão dos clusters através de exercícios de benchmarking e 

3.ª Fase – Afirmação do Destino e Consolidação da MarcaPLANO DE AÇÃO

(25) http://www.cluster-analysis.org/
(26) http://www.gstcouncil.org/en/gstc-criteria-hotels-tour-operators-destinations/criteria-for-destinations.html
(27) http://www.cluster-analysis.org/
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atribuição de rótulos de qualidade “quality labelling”, apoiando os decisores po-
líticos na conceção e implementação de programas de apoio aos clusters; esta-
belecimentos de alojamento Bike Friendly; realização de ações de sensibilização 
entre entidades certificadoras e os agentes locais.

4    EVENTOS DE ÂMBITO REGIONAL E NACIONAL  
NO TERRITÓRIO

A realização de eventos associados ao cluster merece particular destaque no Plano 
de Ação pelo contributo que estes têm para a notoriedade do destino e para o en-
volvimento da comunidade local. Por outro lado, permitem alcançar públicos-alvo de 
dimensão nacional e internacional.

A natureza destes eventos é diversa, podendo tratar-se de competições desportivas, 
congressos/ seminários, ações de ativação de marcas ou iniciativas que contribuam 
para estruturar o próprio cluster.

Os eventos podem ainda ser classificados como locais, regionais, nacionais e inter-
nacionais (estes últimos merecem uma particular atenção na 4.ª fase - internaciona-
lização), em função dos públicos a que se destinam ou pelas características dos seus 
participantes.

Também quanto à sua origem/ organização existem diferenças, que se podem elencar 
da seguinte forma:

 Eventos do cluster e da marca “Mafra & Ericeira Experience®”;

 Eventos dos membros aderentes ao cluster;

 Eventos promovidos por entidades externas no território.

 EVENTOS DO CLUSTER E DA MARCA “MAFRA & ERICEIRA EXPERIENCE®” 

Como iniciativas e eventos próprios a promover para ativação da Marca “Mafra & Ericeira Ex-
perience®”, destacam-se as seguintes propostas:

  1.ª FEIRA DE HI-TECH & GADGETS PARA OS DESPORTOS AVENTURA

  Expositores e demonstrações. 

  Experiências para todas as idades. Feira/ mostra de 
tecnologias (software e hardware) e Gadgets & Gear 
associados ao outdoor. São muitas as áreas onde sur-
gem estes tipos de soluções e equipamentos, como por 
exemplo drones, relógios com programas de treino físico, máquinas de filmar e fotográficas 
de ação, etc.

  A media especializada será também o foco do evento, para além dos fabricantes/ expositores. 
Pelas suas características, estes serão o complemento perfeito ao evento dos “brinquedos 
para os miúdos”, já que estes são os “brinquedos” para os graúdos. 

  “ME” IN ACTION – OUTDOOR & ACTION SPORTS – VIDEO FESTIVAL

Concurso de vídeos (Youtube ou Vimeo) de outdoor e desportos 
aventura/ ação, com diversas categorias alusivas aos elementos 
(Água, Ar e Terra), aos equipamentos (câmaras ou drones), aos 
locais (concelho ou nacionais) e ao trabalho de pós-produção 
(trabalhados ou “crus”).
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  PHOTO ME – CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Na mesma lógica do vídeo, é uma forma de potenciar a recolha de imagens para a 
criação do “Banco de Imagens do Outdoor”.

  B.I.O. – BANCO DE IMAGENS DO OUTDOOR

O Banco de Imagens para o Outdoor do Concelho de Mafra é uma importante 
ferramenta para potenciar a imagem do Concelho. Através dos concursos de foto-
grafia e vídeo, é possível reunir imagens para utilização em ações promocionais.

Pode-se, também, desenvolver uma comunidade de amantes da imagem, através 
das redes sociais, sendo que as melhores serão selecionadas para estarem presen-
tes na BIO online (integrado no site do cluster). Este será o nosso BI do Outdoor.

  PROJETO: “SURF – UM ESTILO DE VIDA, PARA TODA A VIDA…”

Com o objetivo de criar sinergias e economia de escala, pretende-se associar e agregar, num único projeto, 
todas as atividades de promoção e divulgação do surf no Concelho, de caráter não competitivo, incluindo o surf 
nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico, o desporto escolar, o surf para idosos, surf adaptado, entre outros. 

Atualmente, estas atividades são organizadas em parceria com os Agrupamentos de Escolas, Centros de For-
mação Desportiva do Desporto Escolar, APERCIM, entre outras entidades.

Além disso, no âmbito do programa municipal Mafrativa, proporciona-se a todos os utentes dos núcleos des-
portivos municipais a possibilidade de realizar treinos de natação adaptados às modalidades aquáticas, no-
meadamente ao surf e bodyboard.

  ORGANIZAÇÃO DE FAM TRIPS com operadores turísticos nacionais e internacionais, no sentido de apre-
sentar a oferta estruturada do destino.

 EVENTOS DESPORTIVOS COMPETITIVOS DE MEMBROS DO CLUSTER OU EXTERNOS 

Para 2017, e até ao momento, estão agendadas as seguintes competições, no âmbito do surfing:

  16 e 17 de abril – 2.ª Etapa do Circuito Regional do Centro, Ericeira;

  13 e 14 de maio – 2.ª Etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf, Ericeira;

  28 de maio – 3.ª Etapa do Circuito Nacional de Longboard, Ericeira;

  29 de maio – 2.ª Etapa do Circuito Nacional de SUP Wave, Ericeira;

  4 e 5 de junho – 2.ª Etapa do Circuito Nacional Bodyboard Esperanças, Ericeira;

  27 e 28 de agosto – 3.ª Etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Dropknee, Ericeira;

  27 e 28 de agosto – 3.ª Etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Masculino, Ericeira;

  3 e 4 de setembro – 2.ª Etapa do Campeonato Nacional de Surf Esperanças, Ericeira;

  29 de outubro – 4.ª Etapa do Circuito Nacional de Skimboard, Ericeira.

RED BULL RIVALS

No ano de 2017, a aposta internacional foi o evento evento “Red Bull Rivals”, que pela primeira vez foi disputado 
entre Portugal e Espanha.

Tratou-se de uma competição inovadora de surf que animou a comunidade dos dois lados da fronteira. As equipas 
foram constituídas com o apoio do público, que votou via online, e a ação decorreu em duas praias emblemáticas: 
Ribeira d’Ilhas (Ericeira) e Mundaka (País Basco).

3.ª Fase – Afirmação do Destino e Consolidação da MarcaPLANO DE AÇÃO
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O ericeirense Tiago Pires, reconhecido como o mais bem-sucedido atleta do surf na-
cional de todos os tempos, tendo participado no circuito mundial (WCT), foi o capitão 
da equipa lusa. Do lado espanhol foi Aritz Aranburu, surfista profissional basco que se 
destacou ao ser o primeiro espanhol a conseguir chegar ao referido circuito mundial.

CAMPEONATO UNIVERSITÁRIO DE SURF:

Em 2017, tem continuidade do Campeonato Universitário de Surf na Ericeira, no mês de 
maio, na praia de Ribeira d´Ilhas.

Para além do mencionado, são várias as atividades desportivas de interesse turístico para o 
Concelho. Tendo como base o número de praticantes e o impacto nos meios de comunicação 
social, enumeram-se as seguintes atividades:

  2 de abril –  Corrida dos Sinos e Sininhos – realização anual, contando com a presença de 
5.000 praticantes (atletismo);

  09 e 10 abril –   Pentatlo Moderno – Lusitânia Trophy International Open Championships 2017;

  Abril de 2018 –   Pentatlo Moderno – Lusitânia Trophy International Open Championships 2018;

  Maio de 2018 – Pentatlo Moderno – Campeonato da Europa de Juniores 2018;

  Abril de 2019 –   Pentatlo Moderno – Lusitânia Trophy International Open Championships 2019;

  Maio de 2019 – Pentatlo Moderno – Final da Taça do Mundo de Seniores 2019.

PARA 2017, ESTÃO AGENDADOS OS SEGUINTES TRAILS E CAMINHADAS: 

  26 de março –  Trail dos Palácios – Mafra/ Sintra, organização Roteiros de Aventura;

  21 de maio –  Trail da Ericeira – Reserva Mundial de Surf, organização Roteiros de Aventura;

  1 de julho –  Trail Noturno do Palácio – Palácio Nacional de Mafra, organização Roteiros de Aventura;

  23 de setembro –  Caminhada Noturna da Ericeira – Reserva Mundial de Surf, organização Roteiros 
de Aventura;

  14 de outubro –  Caminhada dos Fortes, Organização CAAL;

  12 de novembro –  Trail d´El Rei – Real Edifício de Mafra, organização Roteiros de Aventura;

  3 de dezembro –  Trail da Real Tapada – Tapada Nacional de Mafra, organização Roteiros de Aventura;

  Dezembro – Ericeira Trail Run, organização Horizontes. 
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 OUTRAS ATIVIDADES A DESENVOLVER PELOS PARCEIROS DO CLUSTER 

As associações/ clubes existentes no Concelho serão desafiados a apresentar eventos regulares que cubram todo 
o território, bem como a desenvolver iniciativas que promovam o desporto federado das diversas modalidades.

5   COMUNICAÇÃO INTEGRADA
  Criar o portal “Mafra & Ericeira Experience®” (website) e App, com conteúdos no âmbito do turismo 
outdoor disponibilizados, pelo menos, em português e em inglês;

  Marcar presença nas redes sociais, com conteúdos, fotografias e vídeos, de acordo com os pressupostos 
identificados na “Estratégia”;

  Utilizar a rede de estruturas outdoors municipais para a apresentação do cluster (lançamento do portal) 
e para a promoção de eventos;

  Editar folhetos com informação sobre percursos para disponibilização nos postos de turismo, unidades 
hoteleiras e estabelecimentos de alojamento local;

  Afixar cartazes em locais dotados de visibilidade para a apresentação do cluster (lançamento do portal) 
e para a promoção de eventos;

  Editar o “Guia do Desporto Outdoor”, brochura com informação genérica sobre a oferta do desporto de 
aventura no Concelho de Mafra, através de um mapa que apresente as curvas de nível do terreno, o nível de 
vegetação e outras informações pertinentes, como a identificação dos principais locais de prática das diferentes 
modalidades, tanto espaços naturais, como infraestruturas (a exemplo dos centros hípicos, parques temáticos, 
skate parks, etc.);

  Elaborar o “Guia de Pesca”, com a identificação dos principais pesqueiros da costa;

  Produzir o “Guia de Licenciamento e Boas Práticas Ambientais” para os desportos outdoor no Concelho 
de Mafra, especialmente vocacionado para a sensibilização e consciencialização das entidades que promovem 
estes eventos.

3.ª Fase – Afirmação do Destino e Consolidação da MarcaPLANO DE AÇÃO
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(28) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en
(29) https://www.een-portugal.pt/Paginas/default.aspx
(30) https://www.een-portugal.pt/Paginas/default.aspx
(31) http://www.clustercollaboration.eu/
(32) http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/
(33) http://openlivinglabs.eu/

1   GEMINAÇÕES
  Aprofundar as geminações do Município de Mafra existentes (Leimen/ 
Alemanha e Frehel/ França) e novas a estabelecer em matéria de turismo 
outdoor, na perspetiva mais abrangente do cluster;

  No âmbito do “Programa Europa para os cidadãos” (Europe for Citizens - 
Democratic engagement and civic participation(28)), equacionar a geminação da 
Ericeira com Sligo District (Geminação de Cidades/ Town Twinning), o desenvol-
vimento de um projeto de intercâmbio do Município de Mafra com Sligo County no 
âmbito do cluster do outdoor (Redes de Cidades/ Networks of Towns) e a possi-
bilidade de inclusão de projetos do movimento associativo local (Sociedade Civil/ 
Society Projets).

2    CANDIDATURAS A PROJETOS E FUNDOS COMUNITÁRIOS
  Equacionar a possibilidade de candidatura da Giatul, enquanto operador turís-
tico (gestora do Ericeira Camping), a fundos do atual quadro comunitário, consi-
derando que uma parte substancial dos mesmos é dirigido às empresas(29), podendo 
estas concorrer em colaboração com as entidades públicas (gestoras);

  Dar continuidade à participação do Município de 
Mafra na candidatura “Sustainable Outdoor Tou-
rism for the Atlantic Area” (SOTAA), inserido no 
Atlantic Area Trans-nacional Programme(30), que conta 
como parceiros: Conwy County Borough Council; Gwy-
nedd Council; Kildare County Council; Urola Kostako 
Udal Elkartea; École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées – CCI Bayonne 
Pays Basque;

  Aderir à Rede Europeia de Clusters(31);

  Acompanhar e integrar o European Cluster Observatory(32); 

  Avaliar a possibilidade de apresentação de candidatura para a constituição de um 
“Living Lab”(33)do turismo outdoor no Concelho de Mafra, tendo este território como local 
privilegiado para o teste e lançamento de novos produtos ou serviços; 

  Desenvolvimento de novas candidaturas à terceira call dos programas INTERREG IV;

  Potenciar os programas ERASMUS como forma de atração de jovens e formadores inter-
nacionais ao Concelho de Mafra.

3   INTEGRAÇÃO EM REDES E ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
  Aprofundar a dinâmica de parceria no âmbito das redes e associações internacionais 
onde o Município de Mafra já se integra, nomeadamente a World Surfing Reserves e a Rede 
Internacional de Surf Cities;

4.ª fase – Internacionalização
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  Equacionar a possibilidade de desenvolver trabalho de parceria com os municípios que já acolhe-
ram a Surf Summit;

  Avaliar a oportunidade de estabelecer parcerias internacionais com Conwy County Borough Council, 
podendo ter como base o surf (ex. Reserva Mundial de Surf e a primeira piscina de ondas artificiais Surf 
Snowdonia) e os desportos outdoor, bem como com Sligo County Council;

  Equacionar a participação da Giatul, enquanto entidade gestora do Ericeira Camping, em fóruns e 
associações do sector empresarial turístico, nomeadamente uma candidatura à Adventure Travel Tra-
de Association (ATTA), de modo a promover o “Mafra & Ericeira Experience®” nas feiras e congressos desta 
associação, bem como poder vir a acolher um congresso da ATTA no Concelho de Mafra.  

4   EVENTOS INTERNACIONAIS

  Apoiar a organização da Surf Summit na Ericeira, incluindo a conferência e programa de atividades de 
outdoor no âmbito da Web Summit;

  Organizar o 1.º Encontro Anual das Reservas Mundiais de Surf, na Ericeira, que visará a troca de 
experiências e conhecimento sobre outras realidades com um interesse comum: proteger e preservar ondas 
notáveis, zonas de surf e áreas envolventes, ambientalmente ricas e culturalmente significativas, reconhe-
cendo os benefícios ambientais, sociais, culturais e económicos positivos das ondas;

  Participar na ISPO ou outras feiras internacionais de outdoor, de modo a assegurar a visibilidade 
alargada;

  Apoiar a realização do Red Bull Rivals, que se assume como o grande evento desportivo de 2017 na 
área do surf;

  Organizar o “Ribeira Revival”, evento de surf internacional que procura revisitar os grandes eventos da 
década de 80/90, trazendo os atletas dessa geração, com particular enfoque nos ex-campeões de Ribeira 
d’ Ilhas, juntando-os, por convite, a nomes nacionais e internacionais que inspiraram as atuais gerações de 
surfistas. Pretende-se, ainda, associar ao evento a atividades paralelas para que este se transforme numa 
grande festa para as famílias de “surfistas e adeptos”: dos netos aos avós.

  Apoiar a organização de eventos internacionais associados ao outdoor, na orla costeira e interior do 
Concelho.

4.ª fase – InternacionalizaçãoPLANO DE AÇÃO
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AVALIAÇÃO
Uma vez implementado o cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra, é ne-
cessário proceder à avaliação regular tanto da sua estratégia, suportada na definição 
prévia de objetivos e de métricas de desempenho, como do seu plano de atividades. 

Tal avaliação deve assumir uma periodicidade anual ou bienal, sendo oportunamente 
divulgada, numa ótica de transparência, atendendo à aplicação de dinheiros públicos 
e privados.

Com esta avaliação, o cluster possuirá as ferramentas para corrigir desvios, adotar 
novas táticas, aprimorar ou até mesmo rever a estratégia e o plano de ação agora pro-
postos (os quais se constituem, tão somente, como um ponto de partida, a todo o tempo 
aberto a contributos). Ao mesmo tempo, fortalece-se o espírito coletivo que é gerador de 
sinergias ganhadoras, a bem deste projeto.    

5.ª fase – Avaliação



Eixo “Património”ESTRATÉGIA
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1.ª fase – Diagnóstico e calendarizaçãoPLANO DE AÇÃO
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ANEXOS
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Anexo I – Identificação de potenciais membros do clusterANEXOS

O cluster do turismo outdoor do Concelho de Mafra, pela sua diversidade e transver-
salidade, deverá integrar os diferentes interlocutores que, direta ou indiretamente, 
atuam nesta área:

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

 Câmara Municipal de Mafra

  Conselhos Municipais (de Turismo e de Gestão da Reserva Mundial de Surf da 
Ericeira)

  GIATUL – Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM, SA

  Mafra & Ericeira Business Factory

  Tapada Nacional de Mafra

  Ministério da Defesa

  Exército - Escola das Armas

  Marinha – Capitania do Porto de Cascais

  Escola Secundária de Mafra e Agrupamentos de Escolas do Concelho de Mafra

  Ministério da Educação – Desporto Escolar

  Guarda Nacional Republicana (GNR) – Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente 
(SEPNA)

  Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)

  Turismo de Portugal (TP)

  Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (ERT-LVT)

  Associação de Turismo de Lisboa (ATL)

MOVIMENTO ASSOCIATIVO

  DESPORTO
  Atividades Aquáticas

  Ericeira Surf Clube

  Clube Naval da Ericeira

  Associação Nacional de Surfistas

  Atividades Terrestres

  Mafra BTT

  Lobagueira BTT

  Associação Cultural e Desportiva do Milharado – Escola de Ciclismo

  Associação Desportiva e Recreativa da Achada - Geocaching

  Amigos do Atletismo de Mafra

  Casa do Povo de Mafra – Pentatlo Moderno
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  AMBIENTE

  Associações ambientais nacionais (proposta ICEA)

  Quercus

  GEOTA

  Associação Zero

  Liga de Proteção da Natureza

  Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves

  Associações ambientais regionais

  Hidrosfera Portugal 

  Com preocupações de proteção da natureza

  Agrupamentos de Escuteiros e Escoteiros

  Associação dos Amigos da Baía dos Coxos

  SurfRider Foundation – Ericeira

  PROTEÇÃO E SEGURANÇA

  Corporações de Bombeiros

  BVMafra; BVEriceira; BVMalveira

  Outras

  Vertigem Azul – Associação de Nadadores Salvadores

  DE NATUREZA EMPRESARIAL

  Nacionais 

  Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE)

  Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)

  Locais e Regionais

  Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra (ACISM)

  Associação dos Agricultores do Concelho de Mafra (AACM)

  Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia (A2S)

  CULTURA/ INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

  Instituto de Cultura Europeia e Atlântica (ICEA)

SECTOR EMPRESARIAL
  Animação turística

  Operadores turísticos

  Alojamento

  Indústria, comércio e serviços

  Marketing e comunicação
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SECTOR ENSINO E FORMAÇÃO
  Universidades

  Centros de Investigação e Desenvolvimento

  Escola Técnica e Profissional de Mafra 

  Colégio Miramar

  Colégio Santo André

Nesta lista estão mencionadas as entidades que, mais regularmente, são referenciadas no âmbito 
do sector outdoor, sem prejuízo da integração de outras que manifestem intenção de adesão.
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Notas:




