
 

2019 Fundo Ambiental 

EduMove-te - Educar para a mobilidade sustentável 

  

Memória descritiva  

i) Descrição sumária do projeto ou ação  

O projeto consiste em dotar o Parque Cerdeira de mais uma atividade para os seus clientes e 

público em geral: Tour em bicicleta elétrica.  

Na sequência dos nos guias práticos “tours de carro” e “trilhos a pé” que já oferece aos seus 

clientes, o Parque Cerdeira pretende acrescentar um novo tour, tour de bicicletas elétricas, em 

autonomia e orientada.  

Detentora de know-how interno sobre percursos na natureza e culturais, acrescentará o Tour 

em bicicleta elétrica em autonomia e orientada para desfrutar da Mata da Albergaria, 

percorrendo parte da Geira (Via Militar Romana), itinerário que permitirá uma experiência 

única de viagem pela história e na natureza, com oportunidade de observar os marcos 

miliários, a rara e rica flora e fauna que existe na Mata de Albergaria e Palheiros, uma das 

principais áreas do Parque Nacional da Peneda-Gerês.  

 

ii) Objetivos principais  

O Parque Cerdeira, associado à sua missão ambiental, recebe mais de 11.000 clientes / ano, na 

sua grande maioria nacionais. Muitas vezes, o Parque Cerdeira é o único local de contacto 

direto com a natureza e onde acede e disfruta dos recursos endógenos.  

Para muitos jovens, a sua estadia no nosso Parque é a oportunidade de conhecer o riquíssimo 

património natural e cultural da região, acedendo de forma lúdica. 

Alargando a oferta de serviços com a bicicleta elétrica, facilitar-se-á o acesso a outros valores 

patrimoniais, naturais e contruídos do Parque nacional.  

Terá também impacto no meio porque um número significativo de clientes optará por 

substituir o automóvel pela bicicleta para visitar a Mata de Albergaria. 



 

As bicicletas elétricas servirão ainda para oferecer serviços complementares em períodos de 

época baixa, contribuindo significativamente para acrescentar valor aos serviços e reduzir a 

sazonalidade. 

Pretende-se, assim, promover o uso de meios suaves de transporte de forma a ter um efeito 

multiplicador de comportamentos no resto do ano e ter como referência, mais uma vez, o 

Parque Cerdeira como promotor de boas práticas ambientais e de eficiência energética, tal 

como já aconteceu recentemente com a instalação de 2 postos de carregamento de carros 

elétricos.  

 

iii) Equipa técnica 

O Parque Cerdeira conta com colaboradores permanentes e temporários formados em 

Ambiente, Guias locais experientes e trabalha em estreita colaboração e parceria com 

Associações de Desenvolvimento Local, Baldios, ICNF, UTAD e Quercus. 

Para além da UTAD, conta ainda com o apoio da Ordem dos Biólogos – Zona Norte para 

revisão dos conteúdos. 

Por fim, conta com departamento de marketing interno com formação em Marketing digital 

para a promoção. 

 

iv) Abordagem  

Já tivemos experiência nos últimos 2 anos, com 2 bicicletas alugadas para sublocação aos 

clientes durante a época alta, com bastante adesão.  

A aquisição de bicicletas permitirá manter o serviço durante todo o ano, o que aliado à 

redução do preço do aluguer e oferta em complementos de serviços de alojamento, irá 

promover a utilização por parte dos jovens, bem como substituir o automóvel na visita a áreas 

ambientalmente sensíveis. 

A criação do guia prático em formato de folheto e e-flyer com mapa do percurso e 

informações do património natural e construído, permitirá uma melhor experiência na região, 

ao nível do conhecimento e da pegada ambiental.  

 

 



 

 

 

v) Potenciais impactos de médio e curto prazo  

Primeiro contacto das camadas jovens com este meio de transporte, bem como de famílias 

que procuram soluções mais amigas do ambiente.  

 

vi) Sustentabilidade  

Como referido acima, já verificamos alguma adesão com as bicicletas elétricas, mas tendo sido 

um fator de constrangimento serem apenas 2, principalmente para famílias e grupos que 

pretendemos colmatar com a aquisição de 4 novas bicicletas elétricas.  

Contribuirá este investimento para acrescentar valor aos serviços de alojamento, 

particularmente em época baixa, pela oferta de tour de bicicleta aos hóspedes alojados em 

Bungalow. 

Contribuirá, também, para a redução do número de automóveis que visitam a Mata da 

Albergaria. 

 

vii) Disseminação  

Publicaremos o guia prático Tour de bicicleta elétrica em folheto para ser feito em autonomia 

e desmaterializá-lo-emos colocando-o disponível para download na nossa biblioteca de trilhos 

e tours.  

Pretendemos inseri-lo na nossa futura plataforma de trilhos online com georeferenciação a ser 

alvo de financiamento no projeto Parque Cerdeira – Educar.te., bem como num quiosque 

multimédia.  

Será publicitado nas nossas redes sociais, junto da Ordem dos Biólogos – zona norte, no site 

Natural.pt e aos nossos 38 parceiros como Associações, Ordens, Escolas, Empresas, entre 

outros. 

Estamos presentes em mais de 100 sites onde contará a nossa oferta de atividade em bicicleta 

elétrica. 


