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Como tudo começou (1)

•Mediterranean Championship in Orienteering 2014
• Taça de Portugal + Ranking Mundial
• Organização pelos Clubes de Orientação de Estarreja e Viseu

• Campeonato Ibérico de Orientação 2016
• Taça de Portugal + Taça de Espanha + Títulos Ibéricos

• Aguiar da Beira “O” Meeting 2017
• Taça de Portugal + Ranking Mundial



Como tudo começou (2)

• 2018: Início do projecto “Oriented For Life – Aguiar da 
Beira” – apoiado pelo Turismo de Portugal

• 2018 (final): Candidatura ao “Campeonato do Mundo de 
Juniores de Orientação 2021” – que foi adiado para 2022...

• Aguiar da Beira “O” Meeting 2019
• Taça de Portugal + Ranking Mundial



O projecto (1)

• Apoiado pelo Turismo de Portugal (linha de apoio à 
valorização do Interior)
• Objectivo de utilizar a Orientação como estratégia turística 

em dois mercados distintos:
• População A – Turistas praticantes de actividade física e/ou 

amantes da Natureza e aventura
• População B – Atletas ”federados” de Orientação

• Implementação da modalidade no Município



Marketing (1)
População A
• Redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter)

• Publicações em jornais e revistas
• Nos estabelecimentos locais (Câmara, biblioteca, posto de turismo, 

restaurantes, hotéis/AL)

• Vídeos, fotografias...



Oferta (1)
População A
• Complementar as férias na região com Percursos 

Permanentes de Orientação
• Âmbito tusírtico
• Dificuldade física baixa/média
• Dificuldade técnica baixa

• Percursos disponíveis:
• 7 em floresta
• 2 urbanos

















Resultados (1)
População A
• Difícil de medir, pois as pessoas podem realizar os percursos 

sem nós sabermos (download via website)
•Muito boa adesão em grupos grandes (ERASMUS+ / Clubes 

desportivos)

• Resultados muito inferiores aos da População B



Marketing (2)
População B
• Redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter)

• Publicações em revistas internacionais da modalidade
• Presença em eventos internacionais com stand
•Malling lists
• Parceria com agência de viagens: O-Portugal.pt

• Vídeos, fotografias, entrevistas a atletas, Podcast...



Marketing (3)
População B
• Somo cada vez mais 

(re)conhecidos a nível 
mundial no seio da 
Modalidade... Começa a ser 
raro encontrar um atleta de 
Elite que nunca tenha vindo 
ao Município. Ainda mais raro 
encontrar alguém que nunca 
tenha visto os nossos mapas 
algures...



Oferta (2)
População B
• Eventos da Taça de Portugal, eventos do Ranking Mundial
• Campeonato do Mundo de Juniores de Orientação 2022
• Campos de treino – nível Elite
• Treinos permanentemente montados na floresta
• Alojamento de boa qualidade e a preços baixos
• Alimentação de elevada qualidade
• Acesso gratuito às piscinas, ao ginásio e à pista de atletismo 

Municipais







Resultados (2)
População B
•Muito positivo
• Boa participação dos eventos da Taça de Portugal e do 

Ranking Mundial
• Campos de treino
• Estadias raramente inferiores a 5/6 noites (mais sustentável)

• Grupos vêm espaçados no tempo (mais sustentável e proveitoso)

• Pelo menos 300 atletas (90% estrangeiros) todos os invernos (Janeiro a 
Março) promovendo visitas ao Município fora da “época alta”



Resultados (3)
População B
• Com o Mundial de Juniores 2022 estamos com um

crescimento enorme!
• Certamente ultrapassaremos as 1000 visitas (entre Setembro 2021 e 

Julho 2022)



Implementação da Orientação 
localmente
• Não existia qualquer enraizamento da modalidade a nível 

local
• Treinos bi-semanais na escola (desde Setembro 2018)
• Participação em provas de Desporto Escolar
• Participação em provas Taça de Portugal

• Objectivo – atletas na Selecção Nacional Jovem em 2023





Futuro

• Continuação do investimento na modalidade até 2024 já está 
confirmada
• Continuação da linha de acção
• Promoção dos Percursos Permanentes de Orientação Turística e 

aumento do seu número – População A
• Organização de campos de treino – População B
• Organização de provas de elevada qualidade (Taça de Portugal, 

Ranking Mundial) – População B



Município

WWW.ORIENTEDAGUIAR.PT




