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Localização de Óbidos

• Menos de 1 hora de Lisboa, Leiria, Santarém;

• 11,000 habitantes;

• Acessibilidades: A8/A15

• Próximo de 1/3 da população nacional

•Cerca de 2.000.000 visitantes



Vista Genérica – Vila de Óbidos



Políticas de Turismo Criativo 
em Óbidos



Turismo Criativo

O TURISMO CRIATIVO é considerado como uma nova 
geração de turismo, que implica a participação dos turistas 

em atividades criativas, com a população local.



Criatividade

 A criatividade envolvida no turismo criativo também não se
limita a um único ator, como os próprios turistas, mas
envolve a interação criativa dos produtores, consumidores,
fabricantes para desenvolver a criatividade incorporado em
experiências de turismo.



Criatividade

 Estamos a assistir a uma nova tendência em que os
“turistas em geral” incorporam cada vez mais atividades
participativas e criativas no seu programa tradicional de
visitas, com o objetivo de viver experiências culturais e
humanas.



Quem são os turistas criativos:

 Desejam descobrir a cultura local participando em
atividades artísticas e criativas.

 Desejam viver experiências que lhes permitam sentir-se
”integrados” no seu destino.

 Partilham as suas experiências através das redes sociais.

 Dedicam uma parte importante do seu orçamento à
realização destas atividades /experiências.

 Tendem a combinar, numa mesma viagem, vários tipos
de turismo: criativo, idiomático, gastronómico, industrial,
ecoturismo, slow tourism, entre outros.



A Política de Turismo Criativo de 
Óbidos

Comunidade e Turismo



Comunidade Vs Turismo

 O turismo de base comunitária é uma ferramenta de
desenvolvimento da comunidade;

 O turismo de base comunitária é a oportunidade dos
turistas, especialmente estrangeiros, poderem disfrutar
da vida e do quotidiano junto das comunidades locais,
para desfrutar do estilo de vida, da cultura e do
património local.



Comunidade Vs Turismo

 Promove a tradição através da celebração da história ou 
de modos de vida quotidiana;

 A promoção da singularidade através da criação de
experiências únicas em ambientes favoráveis;

 Serem autênticos nos seus valores e processos histórico-
culturais;

 Promoverem a criação de temas originários da tradição 
ou dos valores culturais das comunidades recetoras.



Oferta de
Animação Turística

• Torneios a cavalo a apeados;

• Tiro com arco e besta;

• Danças medievais;

• Oferta gastronómica;

• Teatro de Deambulação;

• Spot’s para fotos;

• Música: de época; Popular; etc.

• Outros.



Atividades de Turismo 
Criativo

• Oficinas do barro;

• Olaria Romana/medieval/tradicional;

• Bordados;

• Confeção de trajes/adereços vestuário;

• Bugigangas;

• Vergas e palhinhas;

• Tecidos;

• Pintura;

• Ferreiro;

• Outros.



Atividades de Turismo 
Criativo

• Workshop’s;

• Projetos gastronómicos inovadores;

• Visitas guiadas animadas;

• Exposições;

• Aulas p.e. (guitarra portuguesa);

• Artigos festivos (carnaval ou Natal);

• Etc.



Atividades de Turismo 
Criativo

Exemplos práticos:

• Capinha D’Óbidos

• Verguinha
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