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Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões 

• Associação de municípios (direito público) ao abrigo da lei 

45/2008

• Criada em finais de 2007

• Sede: Cidade de Tondela

• Exercício das competências transferidas pela administração 

central e delegadas pelos municípios



CIM Viseu Dão Lafões constituída por 

14 municípios:

• Aguiar da Beira

• Carregal do Sal

• Castro Daire

• Mangualde

• Nelas

• Oliveira de Frades

• Penalva do Castelo

• Santa Comba Dão 

• São Pedro do Sul

• Sátão

• Tondela

• Vila Nova de Paiva

• Viseu

• Vouzela 



Da Linha do Dão à Ecopista do Dão!

A Linha do Dão foi das primeiras vias-férreas de bitola estreita (via métrica) de

Portugal

Inaugurada a 25 de novembro de 1890



 Em agosto de 1972, o serviço de

mercadorias foi suspenso, sendo a Linha do

Dão totalmente encerrada em 25 de

setembro de 1988

 Entre 1997 e 1999 os carris foram levantados,
bem como o balastro e as travessas, tendo

todo o património edificado ficado ao

abandono



Surgimento da Ecopista do Dão

 Estudo Prévio de Requalificação Ambiental da Linha do Dão (REFER - 2003)

 Projeto de Execução da Ecopista do Dão (CIM Viseu Dão Lafões – 2007)

 Lançamento da obra de reconversão do antigo ramal em ecopista 
(Municípios de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão – 2009)

 Investimento de aproximadamente 5 M€ (co-financiamento PO MaisCentro)



Inauguração

 01 de Julho de 2011 - Estação de Figueiró (Protocolo de 

Colaboração)

 02 de Julho – Caminhada Inaugural



Gestão da Ecopista 

 Regulamento

 Plano de gestão

 Plano de manutenção

 Plano de emergência

 Plano de animação



Estruturação Produto Ecopista do Dão



Estruturados 11 Tours

Diretório de Negócios em PT / ING 



Folheto Mapa Turístico Ecopista do Dão



Comunicação



Participação em Feiras Internacionais

Promoção e comercialização dos produtos turísticos da Ecopista do

Dão, junto de um público que procura especificamente destinos de

férias de “Walking and Cycling”

Destinations Nature

França 
Fiets en Wandelbeurs

Bélgica  



Jornadas Técnicas

"Produtos Turísticos da Ecopista do Dão"

• Produtos Turísticos Ecopista do Dão

• Enoturismo

• Boas Práticas na Receção de 

Cicloturistas

• Turismo Cultural 



PRÉMIOS

Premio Nacional Mobilidade Sustentável em Bicicleta 

European Greenways Award



Entidades Associadas 

• EGWA – Associação Europeia de 

Vias Verdes 

• APCV – Associação Portuguesa de 

Corredores Verdes.



Fruto da integração com a Associação Europeia de Vias

Verdes a Ecopista do Dão participou em projetos europeus:

• Greenways4Tour objetivo: Promover e aumentar a

consciência internacional sobre as vias verdes europeias,

apresentando-as como excelentes infraestruturas para

ciclistas, caminhantes.

• Greenways Product objetivo: fortalecer as ecopistas

europeias como produto turístico transnacional com um

elevado potencial para o desenvolvimento sustentável do

sector do turismo

• Greenways Outdoor objetivo: promoção da ecopista como

um recursos acessível a pessoas com deficiência bem como

melhorar a oferta ao nível do turismo sustentável na Europa.

Projetos Europeus



Projeto Greenways4ALL



Coordenador / Lead partner: 

• Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) (Spain)

Parceiros : 

• European Greenways Association (European level. Belgium).
• Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (Spain) 
• Fundación Vía Verde de la Sierra (Spain).
• Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (Portugal).

• Accessible Madrid
• Astro Andalus
• Turismo Vivencial

#Greenways4ALL 



Greenways4ALL projeto :

Do itinerário Acessível… 

… ao Produto Acessível :



Greenways4ALL 

Objetivo do Projeto

Criação de um produto que alavanca a cadeia de valor de 

acessibilidade, passando de uma rota acessível para uma 

viagem ou experiência acessível. 

A acessibilidade será o elemento comum a todos os

recursos que compõem o produto turístico: viajar pela

ecopista, comer em restaurantes locais, ficar nas

imediações da ecopista, visitar museus, entre outras

opções.



#Greenways4ALL. 2 Territórios pilotos. 

Vía Verde de la Sierra. 36 km. 

Cádiz - Sevilla. Andalucía. Spain

Ecopista do Dão. 49 km. 

Viseu - Santa Comba Dão. Viseu. Portugal



#Greenways4ALL. Beneficiários do projeto: 

• Agentes privados de serviços

turisticos: Essenciais para 

conseguir uma oferta e produtos

acessiveis

• Administradores públicos e 

gestores das Ecopistas: Porque 

tem influencia sobre a gestão e 

promoção das ecopistas

• Pessoas com necessidades

especiais



#Greenways4ALL – O que estamos a fazer?

• A CIM Viseu Dão Lafões promoveu um workshop sobre a acessibilidade, onde

juntou entidades públicas e privadas para apresentação do projeto.

O workshop encerrou com visita técnica à Ecopista do Dão a um restaurante

e um hotel para avaliar as condições de acessibilidade no local.

• A segunda fase do projeto foi a elaboração de bases de dados de recursos

acessíveis junto à Ecopista do Dão. Depois da base de dados finalizada,

fizemos visitas técnicas aos locais.



- Inquérito para avaliar as necessidades de formação em termos de

acessibilidade, turismo acessível e clientes com deficiência e outras

necessidades diversas.

#Greenways4ALL – O que estamos a fazer?



Foram analisadas telefonicamente 114 entidades 

publicas e privadas: 

• 15 entidades publicas. Municipios 

• 75 empresas locais (alojamento, restaurantes, bares, 

adegas, animação turística)

• 20 recursos turísticos (ecopista, igrejas, museus)

• 4 associações

Foram realizadas auditorias a

57 establecimentos e 

recursos



#Greenways4ALL – O que estamos a fazer?

Em Abril promovemos mais um workshop, com a temática “acessibilidade e

atendimento inclusivo aos clientes com necessidades especiais”, juntamente

com os técnicos de turismo da região Viseu Dão Lafões, com a CVRDão, o

Turismo Centro de Portugal, as Termas e os agentes privados (hotelaria e

restauração)



- Criação e comercialização de um produto turístico acesssível na

Ecopista do Dão e na Vía Verde de la Sierra para utilizadores com

diferentes necessidades

#Greenways4ALL – O que estamos a fazer?

• Visita às empresas perto da Ecopista do Dão suscetiveis de formar

um produto turistico

• Formação sobre acessibilidade e atendimento a pessoas com 

necessidades especiais



#Greenways4ALL 

Produto turístico Acessivel

na Ecopista do Dão

http://ecopistadodao.pt/



#Greenways4ALL 

Próxima Atividade

• Viagem à Ecopista dia 20-21 novembro Viseu. Portugal

• Programa turisticos – Finaliza na Ecopista do Dão



#Greenways4ALL

MUITO OBRIGADO


