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Resumo 

A educação ambiental tem vindo a ganhar notoriedade a nível nacional levando à criação de 

Equipamentos de Educação Ambiental  capazes de consciencializar a população para as 

atuais questões ambientais e socias. O aumento desses equipamentos juntamente como a 

oferta de projetos e atividades do foro ambiental e a consciencialização da população sobre 

esta temática, resulta na necessidade de desenvolvimento de uma orientação estratégica e de 

um planeamento de marketing e comunicação, fundamental para o reconhecimento e 

crescimento da organização dentro de um mercado fortemente competitivo.  

Desta forma, o presente trabalho tem como principal objetivo a elaboração de um plano de 

marketing e comunicação para o Parque Ecológico Monte de S. Brás, com o intuito de 

contribuir para o aumento do reconhecimento da organização e para o cumprimento dos 

objetivos da mesma.  

Palavras-chave: Educação Ambiental, Plano de Marketing, Plano de Comunicação, Parque 

Ecológico 
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Abstract 

Environmental education has been growing notoriety at a national level leading to the 

creation of Environmental Education Equipments capable of making the population aware 

of the current environmental and social issues. The increase of these Equipments along with 

the offer of projects and activities of the environmental forum and the awareness of the 

population on this subject, results in the need to develop a strategic orientation and a 

marketing and communication planning, which is fundamental for the recognition and 

growth of the organization within a highly competitive market.  

Therefore, the main objective of this research is to develop a marketing and communication 

plan for Parque Ecológico Monte de S. Brás, in order to contribute to increasing the 

recognition of the organisation and the achievement of its objectives.  

 

Keywords: Environmental Education, Marketing Plan, Communication Plan, Ecological 

Park  
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1. Introdução 

Ao longo dos anos a educação ambiental (EA)têm vindo a ganhar notoriedade por todo o 

território nacional pela sua influência positiva nos setores económicos e sociais uma vez que 

contribui para uma comunidade mais culta ambiental e socialmente, e mais ativa. Esta 

notoriedade é resultado da criação e desenvolvimento de diversas Ecotecas/ Equipamentos 

de Educação Ambiental(EqEA), com instalações e profissionais capazes de consciencializar 

e suscitar responsabilidade ambiental e social através da criação e desenvolvimento de 

atividades de EA adaptadas às diferentes características dos participantes.  

O Parque Ecológico Monte de S. Brás, PEMSB, inaugurado em 2015, constitui um EqEA 

pertencente a Câmara Municipal de Matosinhos, CMM, inserido num meio tradicionalmente 

rural. Este parque utiliza as suas infraestruturas, o meio envolvente e os profissionais que 

dispõe para o desenvolvimento de atividades lúdico/ pedagógicas no âmbito da EA 

direcionada para toda a comunidade, em particular à comunidade escolar.  

O aumento da oferta de projetos e atividades ambientais juntamente com o crescimento da 

consciencialização ambiental por parte da população, resulta na necessidade de destaque e 

diferenciação do PEMSB, e dessa forma aumenta a necessidade de elaboração de um Plano 

de Marketing e Comunicação para o mesmo.    

Nesse sentido, é reconhecido pela equipa de gestão a necessidade de criação de uma estratégia 

de marketing como ferramenta de gestão que permita um crescimento próspero da 

organização. Estratégia esta que auxiliará a organização a antecipar possíveis cenários, como 

a instabilidade económica resultante da pandemia que enfrentamos atualmente, e de que 

forma deve agir em prol da organização.  

O presente relatório tem como objetivo central a criação de um Plano de Marketing e 

Comunicação para um EqEA, nomeadamente para o PEMSB. Torna-se também necessário 

que ambos os documentos sejam acessíveis a nível da sua leitura, da compreensão dos 

conceitos abordados e das ferramentas de marketing utilizadas, por forma a possibilitar a 

adoção de ambos os planos. 

O facto de o PEMSB não ter desenvolvido e aplicado até ao momento qualquer Plano de 

Marketing e de Comunicação coloca a questão de que forma deve o Parque definir, 

implementar e controlar a sua estratégia de marketing e de comunicação  para ir de encontro 
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aos objetivos da organização. Objetivos esses que passam por  definir um posicionamento 

concreto para o PEMSB, aumentar o número de participantes, fidelizar os atuais 

participantes, definir uma estratégia de comunicação, e por último reduzir os custos de 

elaboração das suas atividades. Culminando no objetivo a longo prazo no desenvolvimento 

de uma organização de qualidade orientada para o mercado dos EqEA tornando-se uma 

referência a nível  da AMP. 

O presente relatório encontra-se dividido da seguinte forma: no capítulo dois aborda-se  a 

revisão da literatura, o capítulo três é referente a metodologia utilizada na elaboração do 

presente plano, o capítulo quatro apresenta a análise ambiental elaborada, o capítulo cinco o 

Plano de Marketing e Comunicação para o PEMSB. E por último, o capítulo seis é referente 

às conclusões da elaboração do presente relatório de estágio.  
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2. Enquadramento Teórico  

O presente ponto tem como objetivo apresentar uma análise das diferentes perspetivas e 

definições do conceito de EA, e de marketing nos diferentes pontos de vista que o 

constituem, bem como a realização de uma análise aos conceitos Plano de Marketing e 

Comunicação demonstrando a sua relevância para as entidades públicas.  

2.1. Educação Ambiental 

A EA pode ser entendida como uma abordagem educacional com diversos propósitos na 

qual utiliza programas de exploração da natureza onde são abordadas questões ambientais 

que promovem não só a proteção, a conservação e o restauro do meio ambiente como as 

questões sociais que dai advém (Monroe et. Al, 2007).  Passou a integrar oficialmente a 

educação durante a Conferência de Estocolmo, em 1972, na qual foi declarado que é 

necessário haver uma sociedade bem informada na qual as suas empresas e os seus indivíduos 

se responsabilizam pela proteção do meio ambiente. Posteriormente, em 1975 durante a 

Conferência de Belgrado, a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO)  foi definido como objetivo da EA a contribuição para um desenvolvimento da 

população consciente e preocupada com os problemas que o meio ambiente enfrenta.  

A EA pode também ser vista como uma ferramenta criativa (Liendlander et al., 2012) no 

combate aos problemas ambientais contribuindo para a orientação e conservação ambiental 

(Otto e Pensini, 2017), bem como o desenvolvimento de atitudes e conhecimentos 

ambientais durante a realização das atividades. (Leeming et al, 2010). A sua importância 

aumenta quando o seu principal público, a comunidade escolar, demonstra uma 

compreensão pelos problemas ambientais e sociais que pode influenciar a escolha própria  

de produtos e serviços bem como as escolhas dos próprios familiares (Strong, 1998) . 

2.2.   Marketing 

O marketing é definido por Armestrong, Kotler e Opresnik (2017) como algo mais do que 

uma função de negócio, traduz-se no relacionamento e na gestão dos diferentes perfis dos 

clientes com o intuito de simplificar a venda de serviços. A American Marketing Association 

(2017) define o marketing como uma atividade que liga conhecimentos e processos de 

criação, comunicação, entrega e troca de ofertas com uma transmissão de valor para os 
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clientes e sociedade como um todo. Por sua vez, Kotler e Keller (2013) realçam a importância 

da empresa perceber e conhecer o cliente e qual o produto que mais se ajusta ao seu perfil. 

Para além do lado comercial do marketing, também o podemos entender como sendo um 

processo social e de gestão que resulta de uma troca de valores através da adquirição de um 

produto ou serviço (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017)que satisfaça as necessidades 

humanas e sociais dos consumidores (Kotler e Keller, 2013). 

Por outro lado, Lambin (2000) apresenta-nos o marketing como um conjunto de utensílios 

de análise e  de métodos de precisão de estudos de mercado, na qual o seu principal objetivo 

é alcançar o crescimento e rendibilidade da organização através da satisfação das necessidades 

dos clientes. No entanto, a empresa deve de forma complementar corresponder as suas 

capacidades com as necessidades dos seus clientes, através do desenvolvimento de 

competências tanto a nível dos serviços que oferece como da forma como os expõem 

(McDonald e Payne, 2006). Ao seguir esta linha de pensamento a organização coloca-se 

numa posição bastante favorável que lhe permite ir de encontro à realização dos seus 

objetivos e dos clientes (McDonald e Wilson, 2016). 

De modo concordante ao referido anteriormente, McDonald e Payne (2006) acreditam que 

o marketing é um conjunto de etapas, que inicia com a definição do mercado na qual  a 

organização se insere, a quantificação das necessidades do target escolhido, a comunicação 

das proposições de valor as partes interessadas, e posteriormente uma monitorização do 

valor apresentado ao seu público-alvo.  

Desta forma, podemos afirmar que o marketing serve como linha orientadora a organização 

pois permite que esta entenda o mercado, o seu target e de que forma a empresa pode atingir 

os seus objetivos e ao mesmo tempo dar resposta as necessidades dos seus clientes. 

2.2.1. Marketing de Serviços 

Dentro do conceito amplo de marketing encontra-se o marketing de serviços apresentado 

por Armestrong, Kotler e Opresnik (2017) como sendo um conjunto de atividades ou 

benefícios fornecidos pela empresa, na qual poderá ter um valor monetário associado. Por 

sua vez, Kotler e Keller (2013) acreditam que se trata de uma oferta entre duas partes sem 

um título de propriedade atribuído. De forma complementar Dibb et al. (2016) afirma que 
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os serviços resultam da aplicação de esforços com o intuito de levar aos seus clientes 

benefícios intangíveis.  

Os serviços apresentam características distintivas, nomeadamente, a inseparabilidade, uma 

vez que o serviço, geralmente, é produzido/fornecido no mesmo local onde é consumido 

(Hoffman, 2006); é intangível, pois normalmente não pode ser visto, sentido ou até cheirado 

até ao momento em que é adquirido; é impercetível, ou seja, não há uma perceção real da 

sua disponibilidade em relação a procura (Kotler e Keller, 2013); e por último, caracteriza-se 

por não ser uniforme uma vez que a qualidade é influenciada por diferentes fatores, 

nomeadamente pela perceção de cada cliente.  (Helfer, 1996).  

Desta forma, os serviços necessitam de uma abordagem de marketing diferente da tradicional 

aplicada aos produtos (Lendrevie et al., 2015), na qual devemos ver o fornecedor como  uma 

peça importante na sua diferenciação uma vez que é a ponte de ligação entre o cliente e a 

empresa (Hoofman, 2006) .  

2.2.2. Marketing Verde 

O marketing tradicional, na qual  o incentivo ao consumo excessivo e o alcance dos interesses 

financeiros da organização,  é muitas vezes entendido como antiético para ao 

desenvolvimento sustentável  (Kemper et. al, 2019).  No entanto, o marketing verde, quando 

bem aplicado, pode alterar este paradigma contribuindo para a consciencialização para os 

problemas ambientais (Zilfiqar e Shafaat, 2015). Este deve ser entendido para além da 

comunicação das características verdes de um produto e da própria organização (Dangelico 

e Vocalelli, 2017), deve compreender a modificação do produto, a alteração dos métodos de 

produção, o embalamento e a modificação do modo de comunicar (Polonksy, 1994). A sua 

correta aplicação permitira que a empresa alcance uma vantagem competitiva e lucros 

adicionais pela sua diferenciação e desenvolvimento de negócio (Papadas et al, 2017).  

É importante ter em consideração que as estratégias aplicadas são mais caras e difíceis de  

implementar a longo prazo, uma vez que parte dos consumidores entendem os benefícios 

ambientais como algo intangível, indireto e insignificante. No entanto, estes desafios podem 

ser mitigados através da comunicação adequada sobre os benefícios e características dos 

produtos e serviços verdes (Zulfiqar e Shafaat, 2015). 
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2.3. Análise Ambiental 

O ambiente de mercado dinâmico que vivemos atualmente, torna essencial a realização de 

uma análise ambiental (Wood, 2015). Consiste numa avaliação de atores e forças exteriores 

ao marketing que impactam a habilidade de gestão, a construção e manutenção da relação 

com os clientes de uma forma negativa ou positiva (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017). 

Esta análise pode ser dividida em duas partes, a primeira consiste numa análise ao nível 

interno na empresa que influência a sua habilidade em dar resposta aos objetivos dos clientes, 

e a segunda parte relativa  ao ambiente externo que é responsável por proporcionar 

oportunidades e ameaças a organização (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017). 

2.3.1. Análise Interna 

O objetivo da análise interna passa pela quantificação dos recursos disponíveis, das suas 

limitações e de que forma estes irão influenciar a sua prestação enquanto organização 

(Lovelock e Wirtz, 2011). Esta quantificação  tem como base documentos internos e 

informação pública disponível, como volume de vendas e de negócios, e ainda a evolução do 

número de clientes (Helfer, 1996).  

Para além dos documentos referidos anteriormente, durante a análise interna é feita uma 

avaliação da estrutura organizacional da empresa a nível do modelo de gestão, das áreas 

funcionais e dos perfis de habilidade dos seus colaboradores (Lendrevie et al., 2015). Sendo 

ainda avaliada a missão, a visão e os valores estabelecidos pela organização, uma vez que 

estes permitem perceber qual o papel e função da empresa, o mercado em que se insere,  

bem como o público-alvo que pretende atingir (Lambin, 2000).  

Marketing-Mix 

O Marketing-Mix resulta de uma ligação flexível entre a organização e o cliente (McDonald 

e Payne, 2006) através da construção de uma relação de valor onde as suas necessidades são 

satisfeitas (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017). Tradicionalmente, o Marketing-Mix utiliza  

quatro elementos estratégicos do marketing, ou seja, os 4P’s do marketing: o produto, o 

preço, a distribuição e a comunicação. No entanto, as características distintivas apresentadas 

pelos serviços tornou necessário uma adaptação desses mesmos elementos para os 7P’s do 

marketing (Lovelock e Wirtz, 2011) que serão descritos e caracterizados de seguida. 
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O produto diz respeito a variedade, a qualidade e as características do serviço fornecido 

(Kotler e Keller, 2013). São responsáveis por dar resposta as necessidades primarias do target 

e acrescentar valor através de elementos suplementares que possam ser associados ao 

produto ou serviço (Lovelock e Wirtz, 2011).  

O preço engloba aspetos como o próprio preço do serviço, os descontos aplicados, os 

prazos e as condições de pagamento disponibilizadas ao cliente(Kotler e Keller, 2013). O 

preço é também responsável por estabelecer uma ligação entre a qualidade e a disposição a 

pagar pelo consumidor, sendo este influenciado por fatores como a finalidade do valor, a 

ética do serviço e as características verdes que o constituem (Dangelico e Vocalelli, 2017). 

A distribuição é relativa à distribuição e logística envolvida na disponibilização do produto 

ou serviço aos clientes (McDonald e Payne, 2006), na qual dependendo da sua natureza 

poderá  ser feita através de meios físicos e/ou eletrónicos (Lovelock e Wirtz, 2011). 

A comunicação, tal como referida anteriormente, é um elemento essencial para o sucesso 

do programa de marketing da organização. esta deve ser vista como a principal atividade de 

marketing uma vez que a  sua visibilidade e audibilidade terão um forte impacto no sucesso 

do programa.  (Lovelock e Wirtz, 2011) 

A comunicação pode ser realizada através de um vasto conjunto de meios como a venda, a 

publicidade, a promoção de vendas e as relações públicas (Castro, 2002) com o intuito de 

permitir a partilha de informação, a persuasão e recordar o público-alvo, seja de forma direta 

ou indireta, dos serviços disponibilizados pela empresa (Kotler e Keller, 2013). Deve também 

permitir que a organização receba um feedback através de uma estruturação adequada dos 

canais de comunicação disponíveis  (Lendrevie et al., 2015).  

O elemento pessoas reflete o marketing interno da organização e da dedicação dos seus 

colaboradores na produção e prestação do serviço. Nunca é demais realçar que o 

comportamento dos colaboradores influência fortemente a prestação do serviço, uma vez 

que o contacto com os clientes esta bem presente (McDonald e Payne, 2006), dessa forma é 

necessário haver um esforço em compreender os clientes (Kotler e Keller, 2013). 
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O processo é referente ao procedimento de desenvolvimento do serviço e da sua entrega 

aos clientes (McDonald e Payne, 2006), ou seja, traduz a  criatividade, disciplina e 

estruturação incorporada na administração do marketing de serviços (Kotler e Keller, 2013).  

Por último, o elemento físico é relativo a um vasto grupo de indicadores como a 

lucratividade, brand equity e customer equity, bem como fatores que transcendem a própria 

empresa, como a responsabilidade social e ambiental, e questões jurídico-legais (Kotler e 

Keller, 2013). Este elemento pode  ser utilizado pela empresa de modo diferenciativo na 

criação de uma relação forte e próxima com o cliente a longo prazo (McDonald e Payne, 

2006). 

2.3.2. Análise Externa  

A análise externa permite avaliar as forças microambientais e macroambientais que possam 

favorecer ou afetar a capacidade da empresa em alcançar os seus objetivos (Kotler e Keller, 

2013). Como tal é necessário analisar os seguintes elementos.  

A análise do mercado consiste na análise de  aspetos como o volume de vendas, o número 

e características dos clientes e a segmentação do mercado, que posteriormente permitirá 

perceber  onde se insere a empresa e qual a categoria ou tipo de serviços que esta disponibiliza 

(Lendrevie et al., 2015). Elementos que são importantes para a construção de uma estratégia 

de marketing diferenciativa (Lovelock e Wirtz, 2011). 

A análise PESTAL permite a empresa determinar quais as forças externas relevantes que 

podem ter um impacto positivo ou negativo, a diferentes níveis nomeadamente, a nível 

político-legal, económico, sociocultural, tecnológico e ambiental (Armestrong, Kotler e 

Opresnik, 2017). 

A análise pelo modelo cinco forças de Porter consiste na análise de cinco áreas com forte 

impacto na empresa, nomeadamente, a entrada de novos concorrentes, a entrada de produtos 

substitutos, o poder de negociação dos clientes e o poder de negociação dos fornecedores 

(McDonald e Payne, 2006). A sua realização permite a empresa determinar a atratividade a 

longo prazo de num determinado mercado ou segmento (Kotler e Keller, 2013).  
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A avaliação do Público-alvo é feita com base na identificação de quem são os possíveis e 

atuais clientes da empresa com o intuito de determinar o modo e o timing das estratégias de 

marketing mais adequadas aos seus destinatários (Kotler e Keller, 2013). 

Por último, é importante proceder a análise da concorrência de modo a permitir um 

posicionamento forte dos serviços disponibilizados pela empresa (Armestrong, Kotler e 

Opresnik, 2017). Esta análise é feita através da identificação dos concorrentes atuais e 

potenciais da empresa, em que os mais relevantes devem ser analisados ao pormenor com o 

intuito de perceber o seu domínio de marcado, a sua experiência e o seu dinamismo 

(Lendrevie et al., 2015). 

2.3.3. Análise SWOT 

A análise SWOT é um instrumento de análise e reflexão estratégica (Lendrevie et al., 2015) 

que consiste na identificação das componentes chaves obtidos durante a análise ambiental 

efetuada inicialmente (McDonald e Payne, 2006). Os pontos chave são divididos da seguinte 

forma  forças e fraquezas relativas a pontos internos,  e  oportunidades e ameaças referentes 

aos fatores externos. De um modo mais pormenorizado podemos definir os pontos da 

seguinte forma: as forças são aspetos positivos a nível da gestão, de recursos e  de fatores de 

marketing que podem constituir uma boa base para as atividades organizacionais e para a sua 

habilidade competitiva (Dibb et al., 2016); as fraquezas são relativas as limitações internas e 

a fatores negativos que perturbem o alcance dos objetivos estabelecidos pela própria 

organização; por sua vez as oportunidades dizem respeito a  fatores externos que podem ser 

utilizados a favor da mesma; e por último, nas ameaças são incluídos fatores externos atuais 

ou emergentes que podem representar um desafio para a empresa (Armestrong, Kotler e 

Opresnik, 2017).  

O cruzamento entre os pontos externos e internos permite definir um plano estratégico e 

operacional adequado que vá de encontro aos objetivos estabelecidos pela empresa 

(Lendrevie et al., 2015). 

2.4.  Plano de Marketing e Comunicação 

O Plano de Marketing é apresentado por Kotler e Keller (2011) como um documento onde 

é feita uma descrição de como a empresa conseguirá atingir os seus objetivos através da 
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aplicação de estratégias específicas do marketing, utilizando o cliente como ponto de partida, 

foco e direção no seu cumprimento. É também entendido como um documento essencial 

de negócio uma vez que permite a empresa coordenar da melhor forma possível as suas 

atividades e colaboradores, detetar precocemente desenvolvimentos externos que podem 

impactar a organização agindo atempadamente e assim conseguir um aumento do retorno 

do investimento bem como o alcance de uma vantagem competitiva e sustentável 

(McDonald e Wilson, 2016). 

O plano de comunicação tem como objetivo dar a conhecer a organização e os serviços que 

esta disponibiliza (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017) traduzindo-se numa parte 

integrante do plano de marketing  de modo a complementar as estratégias de marketing  

definidas (Castro, 2002). É ainda importante que a as ações de comunicação escolhidas 

tenham  em consideração as características distintivas dos serviços, referidas anteriormente, 

uma vez que dificulta a transmissão dos benefícios dos serviços apresentados (Lovelock e 

Wirtz, 2011).  

Os diferentes aspetos que constituem o Plano de Marketing e Comunicação como a sua 

natureza, a extensão temporal e a precisão variam conforme o sistema e grau de planeamento 

que a empresa pretende (Helfer, 1996), como tal os principais tópicos a desenvolver são: 

2.4.1. Sumário executivo 

O sumário executivo é visto como o ponto de partida de qualquer plano de marketing, no 

entanto, é a última parte a ser elaborada (Wood, 2015) uma vez que consiste numa pequena 

apresentação de todo o plano de modo a facilitar a leitura por parte da equipa de gestão 

(Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017). Desse modo, é apresentado de forma sintética as 

metas, as recomendações, as oportunidades de mercado, as estratégias e os objetivos de 

marketing presentes no Plano de Marketing e Comunicação (Helfer, 1996). 

2.4.2. Plano Estratégico 

Traduz-se na estratégia adotada para o Plano de Marketing e Comunicação na qual são 

definidos diferentes elementos como a segmentação, o target, o posicionamento, e os 

objetivos estratégicos e operacionais que irão permitir que a aplicação do Plano de Marketing 
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e Comunicação vá de encontro os objetivos estabelecidos pela empresa  (Wood, 2015). Desse 

modo os elementos serão caracterizados de seguida.  

Segmentação, target, posicionamento 

A segmentação surge pela necessidade de foco da empresa uma vez que não é possível dar 

resposta a todos os elementos do mercado (Wood, 2015). Dessa forma, é feita uma  divisão 

do mercado em grupos de clientes distintos com base nas suas necessidades, características 

e comportamentos (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017).  No caso da segmentação verde 

esta é feita com base em critérios psicográficos, uma vez que a preocupação ambiental e a 

efetividade percebida vão influenciar  fortemente o seu comportamento na hora de adquirir 

um bem ou serviço (Dangelico e Vocalelli, 2017).  

Após a segmentação é necessário selecionar o target da organização, ou seja, escolher quais 

os segmentos que a empresa pretende atingir de modo a trazer maiores benefícios para a 

organização (Belch e Belch, 2014). Como tal  é essencial considerar aspetos como o lucro 

potencial, o crescimento e a compatibilidade com os recursos disponíveis e os objetivos da 

empresa (Hoffman, 2006). 

Por último, é necessário posicionar a organização de forma clara, distintiva e desejável para 

o target escolhido em relação a concorrência existente (Armestrong, Kotler e Opresnik, 

2017). Uma vez que o seu posicionamento de forma significativa e singular permitirá a 

empresa estabelecer restrições e oportunidades, bem como estabelecer linhas evolutivas 

tendo em consideração a sua capacidade e a extensão (Lendrevie et al., 2015).   

Objetivos estratégicos e operacionais 

Os objetivos estratégicos e operacionais são referentes a uma descrição pormenorizada e 

coerente do que a empresa pretende alcançar num determinado período de tempo 

(Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017). Ao estabelecer os objetivos a alcançar é necessário 

ter em consideração o funcionamento do serviço e do mercado em que a empresa se insere  

(McDonald e Payne, 2006). E devem ainda seguir quatro critérios, nomeadamente,  estarem 

estabelecidos de forma hierárquica, de forma quantitativa sempre que possível, devem ser 

realistas e consistentes (Kotler e Keller, 2013). 
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2.4.3. Plano de Ação 

No Plano de Ação é realizada de forma concreta e precisa na tradução dos objetivos 

estratégicos do marketing em programas e ações especificas, destacando o modo como estas 

devem ser executadas, por quem e em que fase da implementação do Plano de Marketing e 

Comunicação (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017). É importante salientar que a 

calendarização deve ter em consideração fatores externos que condicionem a implementação 

das ações e programas escolhidos (Lendrevie et al., 2015). 

2.4.4. Orçamento  

O orçamento de marketing projeta de forma detalhada uma declaração de lucros e perdas 

estimadas durante a implementação do Plano de Marketing e Comunicação (Armestrong, 

Kotler e Opresnik, 2017). Para a sua determinação devem ser consideradas as despesas 

associadas ao Marketing-Mix, os custos de produção das ações estabelecidas e ainda os custos 

associados a contratação de serviços externos que se considerem necessários (Lendrevie et 

al., 2015). Embora a sua determinação seja difícil pela fragmentação de informação que possa 

existir (Lambin, 2000), a cooperação funcional e o rigor com que todos os aspetos do 

marketing são considerados é determinante para o sucesso do Plano de Marketing e 

Comunicação.  

2.4.5. Controlo 

O controlo do progresso das ações estabelecidas no Plano de Marketing e Comunicação 

permite avaliar de forma permanente a eficácia das ações implementadas e dessa forma 

perceber quais é que devem ser preservadas e as que devem ser corrigidas de modo a alcançar 

os objetivos estabelecidos pela empresa (Armestrong, Kotler e Opresnik, 2017). Como tal, 

os indicadores estabelecidos devem permitir avaliar parâmetros como a eficácia da ação e o 

seu impacto (Lendrevie et al., 2015). 
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3. Metodologia  

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada durante a elaboração do presente 

trabalho, seguindo uma estrutura adotada no enquadramento teórico, capítulo dois,  

correspondendo a um conjunto de ações para a elaboração quer da análise ambiental quer 

do Plano de Marketing e Comunicação alvos de apresentação nos próximos capítulos, 

capítulo quatro e cinco respetivamente. A conceção de ambos teve como base a recolha de 

dados por método descritivo, pela obtenção de dados quantitativos e qualitativos sobre o 

PEMSB e o mercado dos EqEA em que este se insere. 

Os dados foram obtidos através da utilização de fontes de informação primária, que consiste 

na informação recolhida para outros propósitos, e da utilização de fontes de informação 

secundária, pesquisa direcionada para responder as questões e situações específicas da 

realização de ambos os planos (Wood, 2014). Podemos ainda subdividir as fontes de 

informação secundária como dados internos, a informação relativa à organização presente 

em documentos como o Plano Anual de Educação Ambiental, relatórios de aquisições e de 

participantes e planos orçamentais; e dados externos relativos a fontes externas à 

organização, como organismos públicos e outros EqEA, através dos próprios websites e 

documentos disponibilizados por essas mesmas entidades. Juntamente a informação 

documental disponível é necessário comunicar com os diferentes departamentos que 

constituem o PEMBS pela visão ampla que os colaboradores têm da realidade da organização 

e de que forma esta pode ser melhorada. 

O PEMSB ao longo dos últimos dois anos tem vindo a realizar dois tipos de questionários, 

um destinado aos grupos escolares que participam nas atividades e outro aos professores que 

acompanham esses grupos e aos participantes, de faixa etária igual ou superior a 18 anos. 

Estes questionários foram analisados com o intuito de complementar a análise da situação 

atual da organização, sendo posteriormente utilizados como indicadores de controlo de 

implementação da estratégia de marketing. 

Quanto ao modelo utilizado no Plano de Marketing e Comunicação seguiu os tópicos 

referidos anteriormente no estado do conhecimento, seguindo a linha dos modelos 

desenvolvidos quer por Armstrong, Kotler e Opresnik (2017), quer McDonald e Payne 

(2006), pelo facto de considerar que estes apresentam fundamentação teórica completa, 

acessível e adequada ao tema.  
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4. Análise Ambiental 

4.1. Análise Interna 

4.1.1. História 

O PEMSB inaugurado em 2015, localiza-se no Monte de S. Brás e insere-se na tipologia de 

EqEA pertencente a CMM juntamente com mais quatro EqEA sendo eles o Parque da 

Ciência, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Matosinhos, CMIA, e o 

Parque de Dunas da Praia da Memória (CMM1, 2013).  Trata-se de uma estrutura 

multidisciplinar de 3 hectares, que alberga a divisão municipal de jardins e a da EA 

apresentando diferentes infraestruturas, nomeadamente duas estufas, um horto, um pequeno 

espaço de cultivo e a Casa da Quinta, como principal destaque do PEMSB. A Casa da Quinta 

resulta da recuperação uma da antiga casa rural com o duplo objetivo de recriar a vivência 

tradicional da região e servir para a realização de diferentes atividades lúdico pedagógicas 

para toda a comunidade no âmbito da EA. A Casa encontra-se equipada com uma cozinha 

pedagógica, para 20 participantes, que permite a utilização dos alimentos colhidos no exterior 

da casa nas atividades desenvolvidas, dispondo ainda de um auditório, com cerca de 30 

lugares, apto para a realização de palestras, conferências ou formações sobre diversas 

temáticas ambientais (CMM, 2013). 

4.1.2. Evolução dos participantes/ visitantes  

Embora o Parque tenha sido inaugurado em 2015, apenas em 2016 se deu início a um registo 

efetivo do número de participantes nas atividades desenvolvidas, como tal os dados 

analisados ao longo do presente relatório compreendem o período 2016 a 2019, gráfico 1. É 

possível notar uma evolução considerável do número de participantes ao longo dos anos 

explicada pelo aumento da oferta de atividades, é ainda necessário destacar o elevado número 

de participantes em 2017 que se deveu a realização de atividades singulares. 

  

 

 

0

5000

10000

15000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
º 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s

Ano

Gráfico 1-Evolução do número de participantes 
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Quanto origem geográfica destes participantes é possível ver, tabela 1, que um número 

representativo desses mesmos participantes é do próprio município de Matosinhos e em 

segundo lugar o município do Porto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1-Origem geográfica dos participantes 

 

É ainda possível retirar uma caracterização demográfica dos dados fornecidos, tabela 2, 

nomeadamente uma fatia considerável dos participantes são do primeiro ciclo e adultos. 

 

 

 

 

 

Município 
Ano 

Total 
2016 2017 2018 2019 

Aveiro 0 0 20 0 20 

Braga 0 0 18 0 18 

Coimbra 0 0 0 5 5 

Espinho 0 0 25 0 25 

Gaia 0 0 30 0 30 

Gondomar 0 0 22 0 22 

Maia 0 28 68 679 775 

Matosinhos 1874 6018 3824 5276 16992 

Porto 0 40 158 200 398 

Póvoa do Varzim 0 0 60 0 60 

Valongo 0 0 24 30 54 

Viana do Castelo 0 0 20 0 20 

Vila do Conde 0 0 28 0 28 

Não definido 183 5129 1187 726 7225 
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Público-alvo 2016 2017 2018 2019 Total 

Infantário 
23 114 0 26 163 

Pré-escolar 
241 648 1102 1521 3512 

1º Ciclo 
399 1016 1878 3762 7055 

2º Ciclo 
172 1230 450 472 2324 

3º Ciclo 
260 340 170 288 1058 

Adultos 
0 6396 834 208 7438 

Não definido 
962 1471 150 639 4122 

Tabela 2-Caracterização demográfica dos participantes 

 

4.1.3. Recursos humanos 

O parque apresenta vinte colaboradores, nomeadamente a diretora geral, Engenheira 

Margarida Bento Pinto, dez profissionais nos serviços centrais responsáveis pelos aspetos 

técnicos da área dos jardins da CMM, dos quais 2 desempenham funções na área da EA. Há 

ainda dez colaboradores responsáveis pela manutenção dos diferentes espaços existentes, 

referidos no ponto anterior, garantindo assim o bom funcionamento do Parque e de todas 

as suas infraestruturas. 

4.1.4. Recursos de marketing 

A nível de marketing no PEMSB nunca existiu um planeamento, materializado efetivo como 

um Plano de Marketing ou Plano de Comunicação, explicado pela ausência de colaboradores 

com formação na área do marketing. No entanto, é notória a abertura a utilização do 

marketing como ferramenta de gestão do EqEA de forma a promover o mesmo, na qual 

existem contratos com uma empresa de marketing para quando é necessário algum serviço 

desta área, como divulgação fora das redes sociais. 
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4.1.5. Análise do Marketing-Mix atual 

Produto/ Serviço: Dos diferentes projetos no âmbito da EA apresentadas pela CMM o 

PEMSB apresenta Projeto Ambiente+ com a realização de diferentes atividades/Workshops 

pedagógicos direcionados para diferentes faixas etárias, contando com a participação de 

várias entidades na área do ambiente como a Lipor, com o intuído de oferecer um conjunto 

diversificado de atividades. Ao longo dos últimos quatro anos foram desenvolvidas mais de 

30 atividades com diferentes abordagens consoante os participantes, desempenhando um 

papel importante na formação quer das crianças e jovens, que participam através dos centros 

escolares, quer dos adultos que tem uma oferta formativa e diversificada alargando assim os 

seus conhecimentos e construindo uma maior ligação entre a comunidade e o ambiente. 

Preço: Atualmente trata-se de um serviço gratuito disponibilizado pela CMM, que tem como 

objetivo manter desta forma nos próximos três anos, com o objetivo de sensibilizar toda a 

população para questões ambientais, para a agricultura biológica e para a alimentação 

saudável, enquanto contribui para a prática de atividades sustentáveis que melhoram a 

qualidade de vida da população.  

Distribuição: As atividades apresentadas pelo PEMSB são na maioria das vezes realizados 

dentro das próprias instalações, no entanto, periodicamente, há atividades realizadas em 

estabelecimentos escolares quando a visita ao mesmo não é possível seja por questões 

logísticas seja por questões atmosféricas. 

Comunicação: O PEMSB não apresenta uma comunicação clara com o público-alvo, sendo 

que todos os meios digitais de comunicação são em nome da CMM, nomeadamente o 

website e a rede social Facebook, com o nome AMMA Matosinhos. A informação presente 

no website da CMM encontra-se desatualizada uma vez que a sua última atualização foi em 

2013, e apenas contêm informação o sobre a história do PEMSB e os meios de contacto 

destinado as partes interessadas. A nível da rede social Facebook este não é atualizado 

frequentemente nem comunica de forma ativa as atividades futuras e as que tem vindo a ser 

realizadas. É ainda de destacar a fraca divulgação dos serviços proporcionados à comunidade, 

bem como a inexistência de documentos oficiais públicos, como o Plano Anual de Atividades 

de Educação Ambiental que apenas é de conhecimento interno e da comunidade escolar. 
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Pessoas: O conceito do Parque Ecológico e a sua função para com a população encontra-

se bem presente na forma como todos os colaboradores desempenham as suas funções, 

independentemente da diferença hierárquica existente. A existência do PEMSB, a sua 

localização, bem como os serviços fornecidos pelo mesmo ainda não atingiram o nível 

desejado para que seja possível alcançar todo o potencial apresentado pelo mesmo. 

Processos: As atividades apresentadas são desenvolvidas por duas colaboradoras 

responsáveis, sendo que os workshops que decorrem ao fim de semana, são desenvolvidos 

por formadores externos contratados para o devido efeito. São os formadores os 

responsáveis pela forma como se desenrolará as atividades tendo sempre em atenção a faixa 

etária dos participantes, visto que para uma mesma atividade os públicos-alvo variam 

consoante o dia da sua realização. A forma como os serviços são fornecidos, em que 

consistem e a quem se dirigem são explicados antes, ou durante, as inscrições dos 

participantes.  

 Evidências Físicas: A experiência do serviço tem vindo a ser medida em algumas 

atividades através de inquéritos de satisfação de dois tipos, anexo 1. O primeiro direcionado 

aos alunos que participam nas atividades onde estes podem avaliar a experiência da atividade 

como tendo sido boa, razoável ou má, e o segundo tipo de questionário, direcionado aos 

professores, que acompanham esses mesmos estudantes, e aos participantes das atividades 

ao fim -de-semana no qual são apresentadas perguntas de resposta aberta onde possibilita 

uma reflexarão sobre a importância da atividade desenvolvida e um comentário sobre a 

mesma.  

No período de 2018 e 2019 foram questionadas 1935 crianças provenientes principalmente 

de escolas de educação básica do município de Matosinhos, sendo que 96,12% das crianças 

classificou a atividade como boa, 2,74% como razoável e 1,14% como má. A nível dos 

professores que acompanharam estes estudantes, 103 inquiridos, todos consideraram que as 

atividades foram de encontro as expetativas que tinham, 84.47% dos quais consideraram a 

atividade muito boa, e apenas 1 professor considerou a atividade satisfatória, o que representa 

0,97% do total de questionários, a nível da última pergunta de escolha múltipla 99,30% 

considerou a atividade útil e interessante e apenas 1 considerou-a como mais ao menos útil. 

Em relação as perguntas de resposta aberta, as respostas de ambas as perguntas são 

semelhantes permitindo uma análise das mesmas, na qual se conclui que o objetivo das 



19 

 

atividades é conseguido na transmissão para a comunidade escolar de hábitos alimentares 

saudáveis, conservação ambiental, estimulação da reutilização de materiais em especial do 

plástico, transmitindo ao mesmo tempo a sua problemática, contribuindo ainda para o 

desenvolvimento da imaginação e criatividade. É ainda dado destaque aos formadores que 

adaptam o seu discurso as características do seu público e de forma cativante. De forma 

crítica é realçado a necessidade de aumentar a duração das atividades, aumentar a publicidade 

das atividades e a necessidade de envolver mais os alunos em certas atividades.  

A nível dos workshops foram realizados 115 inquéritos por questionário, entre 2018 e 2019, 

que apresentam uma faixa etária compreendida entre os 27 anos e os 69 anos, tendo principal 

incidência entre os 30 e os 55 anos e os 56 e 65 anos, sendo que 46,96% dos inquiridos são 

do sexo feminino e apenas 8,70% do sexo masculino, com uma abstenção de 53,04% e 

44,35% respetivamente. Dos inquiridos 94,78% respondeu que a atividade foi de encontro 

as suas expetativas, e os restantes não responderam à questão. Quanto a qualidade da 

atividade 94,78% considerou-a muito boa e os restantes boa, e por último 100% dos 

inquiridos consideraram a atividade útil. A nível das questões abertas o tipo de respostas foi 

semelhante em ambas as questões tal como sucedeu no questionário direcionado aos 

professores, dessa forma podemos analisa-las conjuntamente, dessa forma uma das respostas 

mais frequentes foi a obtenção de novos conhecimentos que poderão ser aplicados em casa, 

sensibilização para a valorização do meio ambiente e a reutilização de materiais, promovendo 

ainda o contacto com a natureza. Foi ainda referido a intenção de repetir a participação nas 

atividades, e serem dados os parabéns as formadoras.  A nível de aspetos negativos é de 

considerar a necessidade de colocar placas identificativas nas proximidades do Parque, a 

necessidade de aumentar a publicidade e o reparo da necessidade de manter a manutenção 

dos jardins pertencentes ao PEMSB.  Embora seja possível retirar algumas conclusões da 

análise dos questionários, é necessário ter em consideração que estes não são os mais 

adequados uma vez que não nos permite perceber as características dos participantes, as suas 

principais motivações para se inscreverem neste tipo de atividades, e quais os pontos 

positivos e negativos que retiram da experiência.  

Deve ainda realçar-se que o PEMSB não apresenta uma visão, missão e valores definidos, 

sendo estes conceitos essenciais para definir a função da organização e quem esta pretende 

servir, resultando numa sensação de direção e propósito que levará a melhores decisões a 

diferentes níveis. 
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4.2.  Análise Externa 

4.2.1. Município de Matosinhos 

O Município de Matosinhos insere-se na Área Metropolitana do Porto, AMP, juntamente 

com outros 16 concelhos, numa área de 62,3 Km2 correspondente a cerca de 8% do território 

da AMP, dividido por quatro uniões de freguesias, nomeadamente, a União de Freguesias de 

Custóias, Leça do Balio e Guifões, a União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, 

União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, onde se localiza o PEMSB, e 

por último, a União de Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora (EMAAC, 

2019). Ao longo dos últimos anos o crescimento populacional do município segue a 

tendência da AMP, sendo o terceiro mais populoso e o oitavo a nível nacional, estando ainda 

sinalizado no mapa europeu como centro dinâmico de inovação, emprego e interface de 

transportes (CMM, 2019).  

A segmentação demográfica da população tem seguido a tendência nacional no 

envelhecimento da população, na diminuição da faixa etária dos 0 aos 14 anos, do grupo de 

jovens dos 15 aos 24 anos, e um aumento do número de adultos dos 25 aos 64 anos (CMM, 

2019). É ainda possível perceber que 47,6% da população são homens e 52,4% de mulheres, 

bem como a existência de cerca de 32 905 famílias no município (CMM, 2013). 

4.2.2. Mercado 

A EA surge em 1972 Conferência das Nações Unidas  como forma de aprendizagem que 

suscita o pensamento critico a nível ambiental e social. No entanto, só a partir de 1997 

começou a ser criada uma rede de EqEA (APA, 2016), que corresponde a todas as iniciativas 

onde há instalações apropriadas com equipas educativas especializadas de forma a 

proporcionar programas e atividades no âmbito da EA (APA, 2015). São exemplo destes 

EqEA os Centros de Educação Ambiental, Centros de Interpretação de Áreas protegidas e 

os Parques Ambientais, na qual se inclui o PEMSB, onde são utilizados espaços e 

infraestruturas pré-existentes na realização de programas de atividades diversificadas 

dirigidos a toda a a população, em especial à comunidade educativa (APA, 2016).  

Desta forma a EA é vista como um fator determinante para que haja desenvolvimento social 

e económico aliado a cidadania ativa e ambientalmente culta (APA, 2019). Prova do contínuo 

desenvolvimento deste mercado é a implementação da Estratégia Nacional de Educação 
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Ambiental 2020, ENEA, que tem como intuito tornar a sociedade mais inovadora, inclusiva 

e empreendedora, de forma a estimular o debate público sobre os valores associados ao 

Desenvolvimento Sustentável (APA, 2016). 

4.2.3. Análise PESTAL  

Ambiente Político legal: Portugal ao longo dos últimos quatro anos tem vivido uma certa 

estabilidade política aliada a posição ativa, participativa e consistente do Presidente da 

República que permitiu aliar as políticas nacionais e impediu uma queda mais acentuada da 

incerteza e da credibilidade por parte dos investidores internacionais. No entanto, com a 

declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, o estado Português 

declarou Estado de Emergência, com as medidas estipuladas no Decreto-Lei nº 10-A /2020 

de 13 de março na qual foram encerrados todos os espaços públicos não essenciais na qual 

se inclui o PEMSB. Restrição que se manteve até a declaração de desconfianamento 

executada em três fases presente no Decreto-lei nº22/2020, de 16 de março, que permitiu 

posteriormente a abertura da maioria dos espaços na terceira fase na qual contemplou EqEA 

como o PEMS a 15 de junho.     

A nível da legislação ambiental esta tem vindo a sofrer alterações positivas nomeadamente a 

Lei de Bases do Ambiente, Lei nº 19/2014, que ao longo dos últimos anos tem vindo a 

reforçar a EA como um dos objetivos da política ambiental, apostando na educação dos 

cidadãos para um desenvolvimento sustentável. Todo este esforço tem vindo a ser notório 

nomeadamente na ENEA que tem como objetivo tornar a sociedade mais inovadora, 

inclusiva e empreendedora. 

Ambiente Económico: O crescimento económico que se registou ao longo dos últimos 

anos têm vindo a desacelerar por toda a europa, em particular nos últimos meses devido ao 

COVID-19, tendo sido declarada pandemia mundial com um forte impacto na economia 

mundial. As previsões, ainda que precoces, preveem um abrandamento catastrófico para a 

economia mundial, pior que a grande crise financeira de 2008. A nível nacional esta 

desaceleração econômica pode ser traduzida num aumento exponencial do desemprego em 

particular na área turística e da restauração, que influenciam fortemente a economia nacional.  

Ambiente sociocultural: O COVID-19 para além dos efeitos económicos trouxe consigo 

a necessidade de alterar os hábitos da população com o que esta se relaciona e o modo como 

pode ocorrer atividades e eventos tiveram de ser repensados. Para que seja possível manter 
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uma certa normalidade foi introduzida a obrigatoriedade da utilização de máscaras ou viseiras 

em espaços públicos fechados, bem como o distanciamento social limitando assim o número 

e a disposição das pessoas num determinado local.  

No que toca a consciencialização ambiental esta tem vindo claramente a aumentar um pouco 

por toda a população, quer seja na alteração dos hábitos alimentares, a nível da diminuição 

do consumo de alimentos com origem animal e o aumento do consumo de produtos 

biológicos, quer pela adesão a movimentos como a Greve Climática Estudantil que tem 

vindo a ganhar destaque um pouco por todo o mundo. É ainda notória a sua presença nos 

sistemas de educação dos diferentes níveis de ensino, através da promoção da EA pelos 

diferentes EqEA disponíveis em Portugal. 

Ambiente Tecnológico: Portugal tem vindo a destacar-se a nível da Investigação e 

Desenvolvimento que se deve aos incentivos tecnológicos disponíveis em programas como 

Portugal 2020, e a boa preparação das universidades tecnológicas portuguesas que se traduz 

na formação cada vez mais qualificada de recursos humanos. Tudo isto torna possível que as 

empresas tenham acesso a boas redes de infraestruturas básicas e de comunicação por todo 

o país. O Covid-19, veio impulsionar o uso e desenvolvimento tecnológico de forma a 

minimizar o contacto social, na fase de confinamento a tecnologia desempenhou um papel 

fundamental na possibilidade do teletrabalho, da telescola e a manter o contacto social entre 

a comunidade. O desafio tecnológico atual é proteger as pessoas sem pôr em risco o meio 

ambiente através da utilização de plásticos de uso único e de substâncias que podem ser 

prejudiciais para o meio ambiente.  

Ambiente Ambiental: Como foi referido anteriormente, população tem vindo a estar mais 

sensibilizada para os fatores ambientais e ecológicos, nomeadamente para os impactos dos 

seus hábitos e atitudes. Esta consciencialização da população trouxe consigo uma alteração 

progressiva de hábitos a nível de consumo de bens e serviços onde cada vez mais pessoas 

prestam atenção ao impacto que a sua ação pode ser, sinal desta mudança é a redução do 

consumo de artigos de plástico de uso único a nível de sacos de compras, palhinhas e 

utensílios de alimentação. No entanto, esta mudança tem vindo a inverter com a pandemia 

mundial onde o uso de materiais descartáveis é referido como algo bastante positivo sendo 

por isso encorajado, de forma por vezes errada.   
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É também sinal desta consciencialização o aumento do número de EqEA disponíveis quer a 

nível das próprias escolas quer a nível dos próprios munícipes,  trazendo consigo uma maior 

abrangência em diferentes contextos (escolar, familiar e comunitário) pelo desenvolvimento 

de diferentes atividades consoante as características do público-alvo. Tudo isto tem vindo a 

ser incentivado pela ENEA, que em 2017 contribuiu com 1,5 milhões de euros para o setor 

de EA na qual são abrangidos projetos como a formação da Administração Pública Central 

e Local, dinamização de programas e atividades de EA e programação de campanhas de 

comunicação dirigidas aos cidadãos. 

4.2.4. Análise 5 Forças de Porter 

Ameaça de novos concorrentes: As crescentes preocupações sobre questões ambientais 

têm vindo a traduzir-se na criação de EqEA’s desenvolvidos pelos organismos públicos, e 

atividades proporcionadas por diferentes empresas do setor privado, na qual a ecologia e a 

preservação do meio ambiente servem de mote. Uma das barreiras à entrada de novos 

concorrentes é a rentabilidade do setor, que embora haja uma procura crescente pelos 

serviços no âmbito da EA e da ecologia, o preço disposto a pagar é muito reduzido o que 

faz com que não seja um setor lucrativo. Desta forma trata-se de um serviço público e quando 

proporcionado por empresas, trata-se de empresas que o seu modelo de negócio não gira em 

torno das atividades desenvolvidas neste âmbito.  

Dessa forma, é possível considerar que o potencial de entrada de novos concorrentes é baixo 

uma vez que a maioria das câmaras municipais já depõem dispõem deste serviço. No entanto, 

é necessário ter em consideração workshops que se realizam por pessoas individuais onde 

são apresentadas atividades com valores consideráveis.  

Poder negocial de novos clientes: Existem diversos EqEA na AMP na qual a maioria 

apresenta uma oferta semelhante ao PEMSB, se adicionarmos o destaque que estas 

apresentam pelo seu nome, pelo seu trabalho comunicativo e pela facilidade de realização o 

poder negocial dos clientes torna-se bastante elevado, pelos preços atrativos que apresentam.   

Poder negocial dos fornecedores: O setor dos EqEA a nível das organizações públicas 

apresenta poucos fornecedores pois trabalha em torno da sustentabilidade e materiais 

reciclados que são utilizados no nosso dia-a-dia. Os poucos fornecedores são captados na 

maioria das vezes por concursos públicos, tendo vantagem o que apresentar melhores preços, 
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ou seja, os mais baixos. Dessa forma, podemos considerar que no setor em estudo o poder 

negocial dos fornecedores é baixo. 

Ameaça de Produtos substitutos: Os produtos substitutos no mercado em estudo são 

referentes as atividades no âmbito da EA com funções semelhantes, mas que se baseiam em 

formas de produção diferentes pela procura da qualidade/preço e localização em relação ao 

produto já existente, merecendo este fator atenção. São exemplo de produtos substitutos os  

workshops/ atividades proporcionadas por outros EqEA, atividades ecológicas 

proporcionadas por empresas privadas de forma gratuita e conteúdo didático  partilhado de 

forma gratuita nos meios digitais. Podemos assim considerar que a oferta esta a aumentar de 

forma proporcional a procura por este tipo de serviços, desta forma é necessário considerar 

a ameaça a produtos substitutos como média.    

Rivalidade da indústria: Não existe uma contabilização efetiva do número de EqEA 

existentes em território nacional, no entanto, é necessário considerar que todos os municípios 

dispõem de pelo menos uma infraestrutura deste tipo, o que dificulta que pessoas de outros 

munícipes escolham essas infraestruturas. Alia-se ainda as organizações privadas, quer a nível 

singular ou empresarial, de atividades e eventos em torno das questões ambientais que 

movem um grupo considerável de pessoas.  

Tendo em conta a localização do PEMSB  podemos considerar que os seus principais 

concorrentes são os EqEA dos municípios vizinhos nomeadamente os que se encontram 

localizados no Porto e na Maia pois quer pela sua proximidade, como pela forte atividade 

que apresentam constituem uma forte concorrência ao PEMSB. Deste  modo devemos 

considerar que estamos perante uma rivalidade da indústria elevada. 

Após analisar o modelo das 5 forças de Porter, é possível concluir que as organizações do 

setor de EqEA enfrentam diversas ameaças e dificuldades, sendo destacar a rivalidade da 

indústria a baixa lucratividade do mercado. 

4.2.5. Concorrência 

Tendo em consideração os diferentes aspetos referidos anteriormente é necessário 

considerar a diversa oferta de EqEA presente quer no próprio município quer na AMP uma 

vez que muitas das atividades desenvolvidas seguem as mesmas linhas e apresentam os 
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mesmos destinatários. Dessa forma, devemos considerar os EqEA existentes nos municípios 

próximos nomeadamente o Porto, Maia, Gondomar, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia, 

como concorrência direta e dessa forma é necessário analisar a informação disponível 

relativamente aos seus serviços, custo, público-alvo e comunicação.  

Município da Maia: O município da Maia é dotado de um EqEA, o Complexo Ambiental 

da Quinta da Gruta, na qual é apresentado um website próprio com uma apresentação das 

suas instalações, da sua missão, e do Plano Anual de Educação Ambiental 2018/2019 que 

conta com informações sobre as atividades a realizar nomeadamente o público-alvo, em que 

que consistem e de que forma estes se correlacionam com os objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 2020 estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU. É ainda 

disponibilizado o preço de participação nas mesmas, sendo este gratuito para os 

estabelecimentos de ensino, lares e centros de dia do concelho da Maia, e para os restantes é 

de 1,27€/ participante (CMMaia, 2019). 

Município do Porto: No concelho do Porto estão disponíveis cinco EqEA, sendo eles: 

Centro de Educação Ambiental dos Jardins do Palácio de Cristal; Centro de Educação 

Ambiental do Parque de S. Roque; Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo; 

Centro de Educação Ambiental do Parque da Pasteleira; Centro de Educação Ambiental do 

Núcleo Rural- Parque da Cidade. Relativamente a estes não são apresentados websites 

independentes com informação das atividades sazonais, no entanto esta disponível uma 

plataforma na qual é possível optar por uma das atividades permanentes disponíveis e em 

que local se pretende que estas se realizem. Embora seja escassa a existência de documentos 

oficiais sobre as atividades desenvolvidas nos diferentes EqEA do município, pela 

informação disponível é possível perceber que parte das atividades são vocacionadas para a 

comunidade escolar e que existem atividades com custo de participação associada que pode 

ir até aos 25€/participante para atividades com a duração de 5 dias (CMP,2019).  

 

Município de Vila do Conde: Dotado de um EqEA, nomeadamente o Centro de 

Monitorização e Interpretação Ambiental que entre outras atividades desempenha atividades 

pedagógicas/ Educação Ambiental. Apresenta um website próprio com a informação sobre 

todas as suas atividades e características das mesmas, indicando para cada uma o preço de 

participação que na maioria das vezes é gratuito, no entanto dependendo do tipo de atividade 
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e do público-alvo é apresentada um valor de inscrição que pode variar conforme se o 

participante é do munícipe, estudante, sócio, entre outros fatores (CMVC,2019).  

 

Município de Gondomar: A Quinta do Pascal é o único EqEA de Gondomar, na qual são 

apresentadas diversas atividades vocacionadas para os diferentes Públicos-Alvo, na sua 

maioria são gratuitas e as restantes apresentam um valor de inscrição que não é 

disponibilizado. Embora não apresente um website próprio, disponibiliza um folheto com a 

apresentação da Quinta do Pascal e o Plano Anual de Educação Ambiental de 2019/2020 

com as informações sobre os seus serviços bem como o público-alvo a que estes se destinam 

(CMG, 2019). 

 

Município de Vila Nova de Gaia: Não apresenta um EqEA próprio para a realização das 

atividades e formações, os Planos Anuais de Educação Ambiental disponibilizados são 

desatualizados, sendo o mais recente de 2013/2014, e não é disponibilizada informação  

relativa aos preços de participação (CMGaia, 2016). 

A partir da análise realizada é possível perceber a forma como os concorrentes diretos  do 

PEMSB funcionam e se posicionam, e assim perceber o nível de competitividade do 

mercado. É importante destacar a presença do Complexo Ambiental da Quinta da Gruta, 

pertencente ao Município da Maia, uma vez que dos EqEA analisados é o que se apresenta 

de melhor forma, e apresenta uma estratégia de comunicação e divulgação mais forte. Esta 

deve ser a linha que o Parque Ecológico Monte de S. Brás deve seguir de forma a aumentar 

a sua abrangência e se poder tornar uma referência neste setor a nível da AMP. 

4.3.  Análise SWOT 

A análise SWOT permite identificar as forças e fraquezas a nível interno do Parque, bem 

como as oportunidades e ameaças relativas ao meio externo do mesmo. Foi por isso realizado 

uma análise pormenorizada presente na tabela 4, que permitirá delinear possíveis direções a 

seguir. 
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Forças (S) Fraquezas (W) 

 

S1- Instalações e espaços 

físicos do PEMSB; 

S2- Qualidade e 

diversificação dos serviços 

fornecidos; 

S3- Profissionalismo e 

competência dos 

colaboradores e 

formadores; 

S4-Conhecimento técnico 

no âmbito da EA; 

W1- Pouca divulgação dos serviços 

fornecidos pelo PEMSB; 

W2- Falta de um sistema de 

informação interno organizado; 

W3- Localização do Parque; 

W4- Custos de manutenção e oferta 

das atividades; 

W5- Falta de orientação a nível do 

marketing; 

W6- Meios digitais desatualizados;  

W7- Falta de elementos de ligação 

ao meio rural; 

W8- Duração das atividades no 

âmbito escolar; 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 (

O
) 

O1- Aumento da 

consciencialização 

ambiental; 

O2- Presença da EA na 

comunidade escolar; 

O3- Parcerias com 

entidades externas;  

O4- Políticas ambientais 

mais abrangentes; 

O5- Utilização 

generalizada dos meios 

digitais pela população;  

O6- Aumento da procura 

por atividades com ligação 

a natureza; 

-Ampliação da oferta das 

atividades no âmbito da 

EA, alimentação saudável 

e agricultura biológica;  

-Alargar a presença da 

comunidade estudantil nas 

atividades; 

-Divulgação da 

participação do PEMSB 

em eventos externos; 

-Dar resposta a procura 

de novas atividades 

ambientais; 

 

-Desenvolvimento dos canais 

digitais disponíveis; 

-Organização o sistema informático; 

-Divulgação dos meios de 

transporte disponíveis;  

-Implementação de um preço 

simbólico de participação;  

-Aumentar a visibilidade do 

PEMSB; 

-Atualização regular da informação 

presente no Website da CMM;  

-Construção de um galinheiro: 

-Aumentar a duração das atividades 

dirigidas a comunidade escolar; 

A
m

ea
ça

s 
(T

) 

T1-Desecelaração económica 

mundial;  

T2-Diversidade de atividades 

no âmbito ambiental;  

-Promover os benefícios 

proporcionados pelas 

atividades;  

-Investir na qualidade das 

atividades;  

-Controlo dos custos de 

implementação das atividades;   

-Orientar a comunicação de um modo 

proativo e continuo fidelizando e 

adquirindo novos participantes para as 

atividades proporcionadas pelo 

PEMSB; 
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Tal como é referido na análise SWOT apresentada, grande parte das forças são relativas a 

qualidade dos profissionais, os seus conhecimentos técnicos e as próprias instalações 

distintivas do PEMSB que contribuem para a qualidade e diversificação dos serviços 

fornecidos.  

Das fraquezas apresentadas uma das mais notórias é a falta de uma orientação a nível do 

marketing que se traduz na capacidade de comunicação a nível externo, quer na divulgação 

do próprio Parque quer dos serviços fornecidos. Está falta de comunicação traduz-se numa 

maior dificuldade em alcançar uma percentagem da comunidade, uma vez que a própria 

localização do Parque por si só já é uma desvantagem na medida em que apenas apresenta 

um transporte público, nomeadamente a linha 508 da STCP, o que torna necessário o 

transporte privado para usufruir do mesmo. A falta de um sistema interno organizado torna 

a comunicação e a partilha de dados a nível interno mais complicado.  

Ao nível das oportunidades a maior abrangência política ambiental a nível nacional, 

influenciadas fortemente pelas diretivas europeias, aliadas ao aumento da consciencialização 

ambiental da população, que se tem vindo a traduzir numa maior incorporação da EA no 

âmbito escolar, representa uma grande oportunidade para o PEMSB. Para que esta seja ainda 

mais significativa a parceria com novas entidades quer privadas quer públicas, tal como já 

tem vindo a ser feito na elaboração de algumas atividades, pode representar na qualidade, 

diferenciação e alcance das mesmas um impacte positivo no Parque.  

Quanto às ameaças a que poderá a vir ter mais impacto no futuro no Parque e na forma 

como este fornece os serviços mantendo a qualidade do mesmo serão as restrições sociais 

impostas pela COVID-19 e a desaceleração económica que deste resultam tornando 

necessário uma adaptação constante ao ambiente de incerteza que se vive atualmente. O 

facto de os EqEA apresentarem uma vasta oferta de atividades com qualidade que dão 

T3- Vantagem dos 

concorrentes na comunicação 

das suas atividades;  

T4- Restrições sociais 

provocadas pelo COVID-19; 

-Diferenciar-se dos 

concorrentes; 

-Inclusão de elementos de 

proteção social quer para 

participantes quer para 

colaboradores; 

-Promoção da localização como algo 

diferenciativo; 

-Construção de um plano de marketing 

e comunicação; 

Tabela 3- Análise SWOT 
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resposta aos diferentes tipos de pessoas, e a forma como estas são comunicadas torna-se uma 

ameaça constante para o PEMSB tendo influência na forma como este alcança os objetivos 

e resultados estipulados.  

Para que o PEMSB consiga ultrapassar as fraquezas e ameaças identificadas anteriormente, 

é necessária a construção de um Plano de Marketing e Comunicação que permita melhorar 

a comunicação externa, de um modo proativo e continuo. A sua localização deve ser 

transmitida como um elemento diferenciativo e deve ser aproveitada para a inclusão de 

elementos como um galinheiro que permita aos participantes ter uma maior ligação com o 

ambiente rural que o Parque pretende transmitir. A melhoria do sistema informático interno 

também é algo que deve ser tido em consideração de forma a facilitar quer a comunicação 

interna quer o planeamento e a estruturação dos diversos setores presentes no Parque que 

muitas vezes se complementam. A antecipação de impactos financeiros e restrições sociais 

que poderão advir da nova realidade de pandemia mundial poderá passar pela aplicação de 

um valor simbólico na participação de determinadas atividades que se diferenciem quer na 

sua realização quer na sua qualidade, e ainda na forma como as atividades são desenvolvidas 

incluindo sempre materiais de proteção individual. Por último, é importante reforçar a 

necessidade de aumentar a oferta de atividades que se traduzirá num aumento de 

participantes, reconhecimento do PEMSB, bem como o destaque da própria CMM. 
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5. Plano de Marketing e Comunicação 

5.1.  Sumário executivo 

O PEMSB é um EqEA pertencente a CMM localizado num certo ambiente rural, que a 

própria estrutura do Parque transmite, permite a  realização de diferentes atividades lúdicas 

pedagógicas no âmbito da educação ambiental para a comunidade escolar e para toda a 

comunidade com atividades no âmbito da alimentação saudável, da agricultura biológica e da 

alteração de hábitos alimentares.  

Para a realização do presente Plano de Marketing e Comunicação foi realizada uma análise 

ambiental a nível interno e externo de forma a perceber o mercado em que o PEMSB se 

insere bem como a forma como este trabalha. O presente plano apresenta dois tipos de 

objetivos que se complementam, nomeadamente, a nível estratégico o desenvolvimento de 

uma organização de qualidade orientada para o mercado dos EqEA tornando o PEMSB uma 

referência a nível da AMP. A nível operacional os objetivos passam pela definição de um 

posicionamento concreto para o Parque, aumentando o seu número de participantes, 

fidelizar os atuais participantes, definir uma estratégia de comunicação e, por último, diminuir 

as despesas de implementação das atividades.  

A nível da segmentação do público-alvo tem três bases que se complementam, uma divisão 

geográfica a nível da AMP onde queremos atuar, segmentação demográfica onde as 

atividades são dirigidas a partir dos 6 anos, e por último uma segmentação comportamental 

em pessoas que se apresentam sensíveis as questões ambientais, a agricultura biológica e a 

alimentação saudável. Desta forma, atendemos a um target lato vocacionado para a 

comunidade escolar, para as famílias e para toda a população sensível as temáticas ambientais  

Numa fase em que o PEMSB pretende aumentar a sua penetração de mercado, aumentar o 

grau de satisfação dos seus participantes e ao mesmo tempo diminuir o custo de 

implementação dos seus projetos, torna-se fulcral implementar as ações propostas no Plano 

de Marketing e Comunicação que assentem essencialmente no desenvolvimento e 

melhoramento das atividades no âmbito da EA apostando na forte influência que os 

colaboradores exercem sobre o serviço. Assim sendo, os principais meios de referências para 

as ações propostas baseiam-se nas tendências observadas e ainda nas práticas do restante 

mercado dos EqEA. 
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5.2.  Plano estratégico 

5.2.1. Missão, visão e valores 

Pela importância do desenvolvimento destes conceitos foram desenvolvidos para serem 

posteriormente incluídos quer em documentos oficiais do PEMSB quer nos meios de 

comunicação utilizados.  

Missão: O PEMSB tem como missão permitir a ligação entre à natureza e os cidadãos, 

através do acesso ao património natural e cultural, à educação, ao lazer e ao contacto com a 

biodiversidade. 

Visão: Tornar-se uma referência na área da EA ao mesmo tem que estimula a cidadania, o 

respeito pelo ambiente e pela comunidade em que se insere, contribuindo ativamente para a 

melhoria continua e efetiva da qualidade de vida dos cidadãos e do meio ambiente.  

Valores:  

• Nutrir a relação entre o meio ambiente e as atividades urbanas;  

• Contribuir para a formação ambiental e profissional da população; 

• Sensibilizar a população para questões ambientais; 

• Promover o desenvolvimento profissional e humano dos seus colaboradores; 

• Manter a proximidade com a comunidade; 

• Pensar e agir de forma sustentável;  

• Manter o grau de exigência interna adotado pela CMM. 

5.2.2. Segmentação 

Tendo em conta os objetivos estabelecidos pelo PEMSB a estratégia de segmentação será 

realizada com base nos seguintes critérios: 

Segmentação geográfica: a nível da segmentação geográfica é feita pela AMP, na qual se 

inclui o município de Matosinhos.  
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Segmentação demográfica: O processo da segmentação demográfica é realizado tendo 

como base a divisão por faixas etárias em 3 grupos nomeadamente crianças entre os 6 e os 

10 anos, jovens entre os 11 e os 17 anos, e adultos a partir dos 18 anos.  

Segmentação comportamental: Pessoas sensíveis às questões ambientais, agricultura 

biológica e alimentação saudável e com tendência a participar neste tipo de atividades.  

Target: Podemos assumir três diferentes perfis para o qual vão ser focadas as estratégias 

apresentadas no presente Plano de Marketing e Comunicação.  

1. Comunidade escolar da AMP; 

2. Famílias da AMP; 

3. Pessoas com sensibilidade para questões ambientais e alimentação saudável. 

É importante realçar que é na comunidade escolar do município de Matosinhos que se 

encontra o principal público atual do PEMSB, para que seja possível alcançar os objetivos 

estabelecidos no presente Plano de Marketing e de Comunicação é necessário alargar a 

estratégia para o target identificado, resultando no aumento do reconhecimento da 

organização e participantes das atividades desenvolvidas por esta. 

5.2.3. Posicionamento 

Um posicionamento eficaz é influenciado em grande escala por três atributos, 

nomeadamente, as expectativas dos participantes face à oferta de atividades, os aspetos 

diferenciadores da organização e ainda a oferta dos seus concorrentes. É seguindo esta linha 

de pensamento que o PEMSB pretende seguir, posicionando-se como um EqEA que 

estabeleça uma ligação eficaz e importante entre a natureza e a comunidade, através do 

desenvolvimento de projetos ambientais destinados a toda a comunidade. Diferenciando-se 

dos restantes EqEA pelas suas infraestruturas singulares e localização privilegiada onde a 

natureza é o principal elemento, permitindo que a comunidade usufrua do património natural 

e cultural, da educação e lazer num único espaço. Aliando-se a estes atributos a vasta oferta 

de atividades, para as diferentes faixas etárias da população, de qualidade onde é 

proporcionada uma experiência agradável e marcante nos participantes, sem nunca esquecer 

a sustentabilidade e a ecologia como base que move toda esta organização. 
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5.2.4. Objetivos estratégicos 

 

Objetivos estratégicos e operacionais 

Para o presente plano foram estabelecidos objetivos, tendo como base a análise SWOT, 

adequados e exequíveis pela organização no prazo de três anos, tendo início em setembro de 

2020 e término a dezembro de 2023.  

 

Objetivos Estratégicos: 

Desenvolver uma organização de qualidade orientada para o mercado dos EqEA tornando 

o PEMSB uma referência a nível da AMP. 

 

Objetivos Operacionais:  

1º Definir um posicionamento concreto para o PEMSB;  

2º Aumentar o número de participantes;  

3º Fidelizar os atuais participantes;  

4º Definir uma estratégia de comunicação para o PEMSB;  

5º Diminuir as despesas de implementação das atividades. 

5.3.  Plano de ação 

A elaboração do presente Plano de Ação teve como objetivo propor ações que deem resposta 

aos objetivos definidos anteriormente em conformidade com a análise SWOT realizada e 

que sejam as menos dispendiosas possíveis para a organização. Desta forma, serão 

estabelecidas ações, descritas de seguida, que vão de encontro aos objetivos estabelecidos 

com o intuito de tornar o PEMSB uma referência a nível da AMP no mercado do EqEA nos 

próximos 3 anos.  

1º Definir um posicionamento concreto para o Parque 
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Ação Detalhe das ações 

1.1) Destacar a 
imagem da CMM  

O logotipo oficial da CMM deve ser colocado em todos os documentos 
oficiais do PEMSB, devendo também estar presente nos canais digitais que 
serão utilizados; 

1.2) Promoção do 
marketing interno  

É importante que os colaboradores do PEMSB sejam motivados e percebam 
as estratégias de comunicação e promoção das atividades, para tal devem ser 
realizadas reuniões mensais com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas, 
debater expectativas e partilhar contributos de toda a equipa;  

1.3) Prestar um 
serviço de 
qualidade 

A equipa de gestão deve transmitir aos colaboradores a necessidade de 
prestação de um serviço de qualidade, através da criação de uma consciência 
coletiva da utilização eficiente dos recursos disponíveis;  

1.4) Valorização 
dos seus 
colaboradores 

A valorização dos colaboradores é fundamental para que haja uma 
motivação extra na boa prestação do serviço;  

1.5) Valorização 
do PEMSB por 
parte da CMM 

O Parque presta um serviço fundamental a comunidade, embora em 
pequena escala, uma imagem exterior positiva transmite uma utilização 
eficiente dos recursos humanos e financeiros que este dispõe, tornando-se 
fundamental aplicar uma gestão eficiente do marketing. Dessa forma, deve 
ser assegurado que a CMM tem consciência dessa realidade e valoriza o 
serviço prestado pelo Parque; 

1.6) Colocar placas 
identificativas 

A colocação de duas placas identificativas nas proximidades do PEMSB, 
nomeadamente no centro de Esposade e na rotunda de Santa Cruz do Bispo, 
vai facilitar a localização do Parque e vai ainda destacar a sua existência para 
quem passa nestas zonas. A sua realização é de encargo da divisão de espaço 
público da CMM, bem como a licença da sua colocação; 

1.7) Construção de 
um galinheiro 

O Parque diferencia-se das restantes EqEA por se encontrar num ambiente 
rural, dessa forma deve existir animais de quinta que tragam os visitantes e 
participantes para esse ambiente. Dessa forma, surge o galinheiro pelos 
baixos custos de construção, manutenção e de cuidados. Dessa forma é 
apresentado uma sugestão de um plano de construção com o respetivo 
orçamento em anexo 2; 

1.8) Colocar um 
Totem 

O Totem facilitará o reconhecimento da existência do PEMSB naquele local, 
servindo o exemplo em anexo 3; 

Tabela 4- Ações para a definição de um posicionamento concreto para o PEMSB 
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2º Aumentar o número de participantes 

Ação Detalhe das ações 

2.1) Aumentar a 
oferta de 
atividades  

O aumento do número de atividades para as diferentes faixas etárias e para 
os diferentes grupos que constituem a comunidade é algo fundamental para 
aumentar o número de participantes, dessa forma no anexo 4 são propostas 
atividades juntamente com a sua calendarização que possibilita as alterações 
necessárias que a gestão do parque considerar necessárias.  

2.2) Férias no 
Parque 

As Férias no Parque darão resposta a uma procura, de locais onde as 
crianças podem conciliar a aprendizagem, o contacto com a natureza e a 
diversão. Desse modo no período da páscoa, 1 semana, e no verão, 2 
semanas, serão proporcionadas atividades para crianças entre os 7 e os 11 
anos, com um preço associado. Tendo em conta o Decreto-lei nº32/2011 no 
anexo 5 consta a informação necessária para a sua realização.  

2.3) Melhorar a 
comunicação 

A comunicação deve abranger todas as faixas etárias do público-alvo 
utilizando uma linguagem acessível, explicita, numa base continua de 
confiança que estimule a consciencialização ambiental, a criatividade e 
inclusão social. 

2.4) Disponibilizar 
informação  

A disponibilização de informação sobre o Parque, as suas iniciativas e 
parcerias deve ser feita com rigor quer a nível das redes sociais quer do 
website da CMM de forma a obter o maior número de benefícios possíveis; 

2.5) 
Implementação 
dos questionários 
propostos 

Pela relevância dos questionários para uma melhoria continua dos diferentes 
elementos que constituem as atividades, são implementados três 
questionários, anexo 6, para três grupos distintos (alunos, professores e 
participantes das atividades/ workshops de fim-de-semana); 

2.6) Comunicação 
das opiniões 
obtidas 

As opiniões obtidas e sugestões podem ser partilhadas de forma a aumentar 
o contacto com a comunidades e mostrar que as opiniões são avaliadas e 
tidas em consideração; 

Tabela 5- Ações para aumentar o número de participantes  

3º Fidelizar os atuais participantes 

Ações Detalhes das ações 

3.1) Realizar 
melhorias 
continuas 

Os participantes e colaboradores devem ser ouvidos de forma a possibilitar a 
realização de melhorias continuas, onde haja uma modificação dos elementos, 
diretos ou indiretos da prestação do serviço, que se considerem necessários; 

3.2) Apostar na 
qualidade e 
diversificação dos 
projetos 

Dar continuação a diversificação e inovar nas atividades desenvolvidas em 
torno da alimentação saudável, mudança de hábitos, da agricultura biológica e 
de atividades para toda a família; 

3.3) Promover a 
boa relação entre 

A relação positiva entre o colaborador e os participantes, algo já bem presente, 
é um elemento determinante na diferenciação do serviço prestado uma vez 
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o formador e o 
participante  

que exerce uma influência significativa na perceção final do participante sobre 
a experiência.  

Tabela 6- Ações para fidelizar os atuais participantes  

4º Definir uma estratégia de comunicação para o Parque 

Ações Detalhes das ações 

4.1) Direcionar a 
comunicação para 
o marketing verde 

O facto de estarmos perante um EqEA onde um dos objetivos é a 
sensibilização ambiental a estratégia de comunicação deve seguir a mesma linha, 
utilizando por isso meios “verdes”, como os meios digitais, com o intuito de 
mudar hábitos e consciencializar a comunidade; 

4.2) Modo de 
comunicação 

A utilização de uma comunicação simples, bidirecional, participativa e aliciante 
trará uma perceção positiva por parte do target, aumentando a sua confiança 
traduzindo-se numa maior disposição a participar nas atividades. É importante 
não esquecer que esta deve ser feita de forma continua para marcar uma 
posição participativa por parte do Parque; 

4.3) Incluir a 
língua Inglesa 

O facto de estarmos num país onde o crescimento do turismo se tornou 
exponencial e este intrínseco na AMP, torna-se importante introduzir a língua 
inglesa na interface quer do website da CMM quer nas redes sociais do Parque. 
Permitindo assim aumentar o seu target e o reconhecimento do PEMSB e do 
próprio município de Matosinhos; 

4.4) Aplicar a 
estratégia de 
comunicação 

Para que o presente Plano de Marketing e Comunicação seja o mais eficaz 
possível é necessário que as medidas e os prazos estabelecidos sejam 
cumpridos;  

4.5) Gestão das 
redes sociais 

Uma gestão assídua das redes sociais permite manter a proximidade com a 
comunidade, e atrair potenciais participantes. Como tal deve ser feita uma 
comunicação e interação regular; 

4.6) Partilha de 
informação  

Enviar informação promocional de iniciativas para escolas e outros paceiros do 
PEMSB para que estes as divulguem nas suas próprias páginas;  

4.7) Divulgar 
parcerias e 
participações 

As parcerias e participações em eventos externos por parte do PEMSB e da 
CMM no âmbito da EA, ecologia e sustentabilidade devem ser divulgadas nas 
redes sociais do Parque;   

4.8) Criar uma 
página de 
Facebook e 
Instagram em 
nome do Parque 

A criação de uma página de Facebook e Instagram em nome próprio do 
PEMSB, contendo elementos como localização, como chegar, horário de 
funcionamento, contactos, ligação ao website da CMM, é importante para o 
posicionamento do PEMSB e do serviço que este proporciona. É ainda 
importante que as novas páginas sejam promovidas no Facebook do AMMA e 
no website da CMM através de uma ligação direta; 

4.9) Atualização da 
informação no 
website da CMM 

Deve ser feito uma atualização, regular, da informação existente sobre o Parque 
no website da CMM, devendo ser incluído o Plano de EA, uma ligação a página 
de Facebook e Instagram do PEMSB; 

4.10) Criação de 
uma mailing list  

A mailing list permite de forma fácil e rápida a divulgação de informações 
relativas as atividades proporcionadas pelo PEMSB, aumentando a sua presença 
nas partes interessadas; 
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4.10) Criação 
periódica de 
Newsletters   

As newsletters permitem ao target receber informação sobre as atividades 
proporcionadas pelo PEMSB, devendo apresentar uma linguagem acessível, de 
fácil leitura e deve conter fotos reais das atividades de modo a despertar o 
interesse do leitor em participar nas mesmas. 

4.11) Divulgação 
do Plano Anual da 
EA 

O Plano Anual de EA deve ser enviado no início de cada ano letivo para as 
escolas e centros educacionais, ser divulgado na página de Facebook do 
PEMSB e deve ainda estar disponível no próprio website da CMM; 

Tabela 7- Ações para definir uma estratégia de comunicação para o PEMSB 

5º Diminuir as despesas de implementação das atividades 

Ações Detalhe da ação 

5.1) Aplicação de 
taxas de 
participação 

A aplicação de uma taxa de participação visa diminuir os custos do 
fornecimento deste serviço, tratando-se de um serviço público o objetivo não 
passa pela obtenção de lucro dessa forma trata-se de um valor simbólico que 
permita que as atividades sejam de qualidade e de temas variados que vão de 
encontro as necessidades da comunidade. Os valores sugeridos são 
apresentados em anexo 4, juntamente com as respetivas atividades;  

5.2) Monitorizar o 
custo das 
atividades   

A monitorização dos custos das atividades deve ser periódica permitindo 
determinar a eficiência de utilização dos recursos monetários, e quando 
necessário alterar permitindo alterar os mesmos; 

Tabela 8- Ações para diminuir as despesas de implementação das atividades 

5.4. Calendarização e orçamento 

A calendarização das ações propostas anteriormente, o orçamento previsto correspondente 

e o responsável pela sua implementação encontra-se presente na tabela 7,8 e 9 referente, 

respetivamente ao ano 2020, 2021 e 2022. A calendarização proposta é para os três anos de 

aplicabilidade do presente Plano de Marketing e Comunicação, sendo ainda necessário 

considerar que ao fim de cada ano deverá ser realizada uma análise conjunta das ações que 

foram implementadas e do seu sucesso ou fracasso e dessa forma corrigir os elementos 

necessários. 

• Ano 2020 

Calendarização 
Responsável Custo 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

       1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 EA 0€ 

       1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Todos 0€ 

       1.3     Gestão 0€ 
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       1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Gestão 0€ 

       1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Gestão 0€ 

       1.6     Div. de 
espaço 
público 

300€ 

       1.7     Eqp. 
manutenção 

206,16€ 

       1.9     Prestador de 
serviço 

465€ 

        2.1 2.1 2.1 2.1 Gestão 740€ 

       2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 EA 0€ 

       2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 EA 0€ 

       2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 EA 0€ 

           2.6 Gestão 0€ 

       3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 EA 0€ 

       3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 EA 0€ 

       3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 EA 0€ 

       4.1 4.1 4.1 4.1 4..1 EA 0€ 

       4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 EA 0€ 

       4.3     EA 0€ 

       4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 EA 0€ 

       4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 EA 0€ 

        4.6 4.6 4.6 4.6 EA 0€ 

       4.7     EA 0€ 

       4.8     Dep. 
Marketing 

0€ 

       4.9     EA 0€ 

        4.10 4.10 4.10 4.10 EA 0€ 

        5.2 5.2 5.2 5.2 Gestão 0€ 

Total= 1.711,16€ 
Tabela 9- Calendarização e orçamento proposto para o ano de 2020 

• Ano 2021 

Calendarização 
Responsável Custo 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 EA 0€ 

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Todos 0€ 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Gestão 0€ 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Gestão 0€ 
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2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 Gestão 2.320€ 

   2.2  2.2       EA 1.000€ 

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 EA 0€ 

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 EA 0€ 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 EA 0€ 

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 EA 0€ 

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 EA 0€ 

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 EA 0€ 

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 EA 0€ 

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 EA 0€ 

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 EA 0€ 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 EA 0€ 

4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 EA 0€ 

4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 EA 0€ 

4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 EA 0€ 

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 Gestão 0€ 

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 Gestão 0€ 

Total=3.320€ 
Tabela 10- Calendarização e orçamento proposto para o ano de 2021 

• Ano 2022 

Calendarização 
Responsável Custo 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 EA 0€ 

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Todos 0€ 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Gestão 0€ 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Gestão 0€ 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 Gestão 2.380€ 

   2.2  2.2       EA 1.000€ 

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 EA 0€ 

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 EA 0€ 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 EA 0€ 

3.1 3a 3a 3a 3ª 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a EA 0€ 

3.2 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b EA 0€ 

3.3 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c EA 0€ 

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 EA 0€ 

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 EA 0€ 



40 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 EA 0€ 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 EA 0€ 

4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 EA 0€ 

4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 EA 0€ 

4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 EA 0€ 

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 Gestão 0€ 

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 Gestão 0€ 

Total=3.380€ 
Tabela 11- Calendarização e orçamento proposto para o ano de 2022 

5.5. Plano de comunicação  

O presente plano de comunicação tem como objetivo é a definição de ações concretas de 

comunicação, presentes na tabela 10,  que não representaram um custo adicional para a 

organização uma vez que esta assenta em meios digitais e a o próprio PEMSB possui um 

contrato com uma equipa de marketing externa. Dessa forma o Plano de Comunicação 

abrange os três anos de execução do Plano de Marketing e Comunicação indo de encontro 

as ações estabelecidas anteriormente contribuindo para que os objetivos estipulados sejam 

alcançados.  

Ação Detalhes Data Custo 

Definir um 
hastag (#) 

Este hastag deve estar presente em todas as 
publicações no Facebook e Instagram, como 
#Parqueecologicomontesbras, juntamente com 
#EducaçãoAmbiental.   

1 de setembro de 
2020 

 

1º publicação Apresentar a nova imagem do parque    

Divulgar a 
participação do 
Parque em 
eventos 
externos 

Deve ser feita uma publicação sobre a participação 
no evento, identificar o evento e convidar a 
população a visitar.  

 

-15 dias antes da 
sua realização 

-1 semana antes 
da sua realização 

-Dia anterior 

-Dia da 
realização 

-Até dois dias 
após terminar a 
participação 

 

0€ 
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Comunicar as 
atividades 

Devem ser criados eventos na própria página de 
Facebook sobre as atividades que se vão realizar, isto 
permite que se perceba o interesse dos seguidores.  

Deve ser disponibilizado no texto da publicação um 
formulário online, por exemplo o Google Forms, de 
forma a facilitar a inscrição.   

A nível das publicações estas devem conter pouco 
texto, ser apelativas e ter uma imagem sempre que 
possível real da atividade, deve ser mencionado o 
público-alvo, e deve ser ainda referido que a atividade 
é gratuita.   

No final da atividade ou nos 2 dias seguintes deve ser 
feita uma publicação de feedback da atividade, sob a 
forma de agradecimento aos participantes com uma 
foto de grupo ou de um momento da atividade, 
despertando o interesse de possíveis participantes.  

-1 mês antes da 
sua realização 

-Publicações 
semanais de 
forma a 
relembrar  

-No fim ou no 
dia seguinte a sua 
realização 

0€ 

Divulgação das 
atividades com 
a comunidade 
escolar 

No final de cada semana, deve ser feita uma 
publicação com um conjunto de fotos, devidamente 
selecionada, onde seja possível perceber em que 
consistiu as atividades desenvolvidas e dar a conhecer 
o serviço prestado pelo parque a toda a comunidade. 
Sempre que possível devem ser identificadas os 
estabelecimentos de ensino e instituições que 
participam de forma a aumentar o reconhecimento 
do Parque. 

Semanalmente 0€ 

Envio da 
newsletter 

A newsletter deve conter deve ser enviada a todos os 
contactos presentes na Malling List. Devendo ser 
feita referência a localização do Parque e os 
transportes públicos existentes, nomeadamente a 
linha 508 da STCP. 

Mensalmente 0€ 

Total= 0€ 
Tabela 12- Plano de Comunicação  

 

5.6. Controlo 

Após a definição das ações estratégicas a implementar com intuito de alcançar os objetivos 

estipulados no presente Plano de Marketing é necessário proceder a um controlo periódico 

do seu cumprimento e resultados, de forma a permitir a implementação de ajustes se 

necessário. Como tal na tabela 9 é feita uma síntese dos indicadores, periocidade e 

responsáveis pelo controlo, associados ao objetivo correspondente. 
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Objetivo Indicadores Periodicidade Responsável 

Aumento do número de 

participantes 

Registo do número de 

participantes 

Trimestral Drt. EA 

Número de atividades A cada 6 meses Drt. EA 

Diminuição dos custos dos 

projetos 

Custos de serviços A cada 6 meses Drt. Gestão 

Aumento da satisfação dos 

participantes 

Inquéritos de satisfação Trimestral Drt. EA 

Tabela 13- Medidas de controlo 
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6. Conclusão 

Os EqEA desempenham um papel fundamental na sociedade a nível da educação e da 

sensibilização ambiental e social, em particular na comunidade escolar. Seguindo a mesma 

linha de pensamento o PEMSB tem um papel importante na comunidade que deve 

desempenhar de forma mais participativa e abrangente, para tal é necessário aumentar o seu 

reconhecimento por parte da comunidade quer do município de Matosinhos quer da própria 

AMP.   

Deste modo tornou-se necessário desenvolver um Plano de Marketing e Comunicação com 

objetivos concretos a atingir, nomeadamente o aumento do número de participantes, 

fidelizando os atuais, a definição de uma estratégia de comunicação e ainda conseguir 

diminuir as despesas de implementação das atividades proporcionadas pelo PEMSB. Todos 

estes pequenos objetivos operacionais culminarão no grande objetivo estratégico de 

posicionar o Parque como uma organização de qualidade e de referência a nível da AMP.  

Plano este que através da otimização de instrumentos de marketing que até a data pouco ou 

nada eram utilizados em prol da organização é delimitado com um prazo de três anos, através 

de um processo dinâmico e flexível, onde é necessário articular os diferentes serviços 

prestados, reuniões periódicas e uma gestão continua e eficiente. Na qual esta presente uma 

abordagem consistente e simples de forma a otimizar os recursos disponíveis promovendo 

a qualidade do serviço prestado, a partilha de conhecimentos e a sensibilização ambiental. 

A realização do trabalho foi limitada pela falta de literatura a nível de estratégias de marketing 

para EqEA e pela desorganização da informação interna disponível. O facto de não estar 

envolvida na organização limitou o acesso a determinada informação o que poderá ter 

limitado a produção da estratégia, no entanto também permitiu detetar falhas que são 

facilmente corrigidas de forma a melhorar o desempenho da organização.  Por fim, deixa-se 

como consideração final a importância do investimento da organização na implementação 

de atividades de marketing e comunicação efetivas que serão determinantes para o sucesso 

do PEMSB.  
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9.   Anexos 

1- Questionários realizados aos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Construção de um galinheiro 

O projeto serve para incluir algumas galinhas, entre 3 a 6, como tal o galinheiro será 

constituído por uma parte interior onde terá a zona do choco, e poderão ficar resguardadas. 

A parte exterior permitirá um contacto próximo com os visitantes do Parque e aproximar 

mais ao conceito de quinta.  Dessa forma é apresentado um plano do projeto, o processo de 

construção e por último uma lista dos materiais necessários bem como o preço no mercado 

com sugestão do local onde possa ser adquirido.  
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Plano do projeto: 

Processo de construção: 

Interior 

1) Para o chão utiliza-se as placas de compensado; 

2) Para as 2 Paredes sem abertura utilizar os compensados para unir ao solo; 

3) Parede do lado esquerdo será necessário cortar uma abertura de 0,5x1,8m que fará de 

porta, através da utilização das dobradiças e fechadura; 

4) Parede da frente é necessário cortar uma abertura no compensado de 10x50cm a meio do 

mesmo e ligar com o compensado de 30x30cm e unir com o solo; 

5) Para o telhado será utilizado placas de terracota pela facilidade em colocar e por não serem 

muito dispendiosas;  

6) Área do poleiro consiste em colocar 4 ripas de madeira na parede a cerca de 1,5m de altura;   

7) Área do choco é necessário começar por colocar uma prateleira a mais de 0,5m de altura 

e em cima dessa prateleira devem ser colocadas as cestas com a palha no seu interior;  

8) Colocar os bebedouros e comedouros 

Exterior: 

1
,0

m
 

Imagem 1-Esquema do galinheiro (Fonte: Feito por mim) 
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1) Devem ser colocadas as vigas nos cantos e no meio dos limites da área a utilizar;  

2) Em torno das vigas previamente colocadas deve ser posta a malha própria para galinheiro, 

sendo ainda necessário tapar o teto com a mesma malha para que as galinhas não fujam nem 

entrem intrusos;  

3) Fazer uma entrada que permita a manutenção do espaço; 

4) Colocar os pneus usados com terra no seu interior irá permitir que as galinhas tomam o 

seu “banho”;  

5º) Colocar um bebedouro e comedouro; 

Lista de material:  

Tipo Material Preço unit. Quantidade Preço total  

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Ripa de madeira 0,99€ 10 9.90€ (1) 

Prateleira  8,99€ 1 8,99€ (2) 

Compensado 4,99€ 14 69,86€ (3) 

Placa terracota 13,17€ 2 26,34€ (4) 

Dobradiças 0,99 4 3,96€ (5) 

Malha   7,99 1 7,99€ (6) 

Cadeado  3,49€ 2 6,98€ (7) 

Parafuso  22,19€ 1 22,19€ (8) 

M
o

b
íli

a 

Caixas ou baldes  0€ 3 0€ 

Pneus  0€  3 0€ 

Palha  4,77€ 1 4,77€ (9) 

Bebedouro  2,50€ 2 5,00€ (10) 

Comedouro  4,90€ 2 9,80€ (11) 

Ração pintos  15,25€ 1 15,25€ (12) 

Ração galinhas  15,13€ 1 15,13€ (13) 

Total= 206,16€ 

 

Sugestões de materiais:   
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(1) https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Madeiras/Ripas/WPR_REF_82175200 

(2) https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Arrumacao/Prateleiras/WPR_REF_17081925 

(3) https://www.aki.pt/madeiras-e-construcao/paineis-madeira/paineis-madeira-pre-

cortados/aglomerado/painelaglomerado61x122x1,6cm-p34392.aspx 

(4) https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Telhados-e-coberturas/Cobertura-

opaca/WPR_REF_18358956 

 (5) https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-portas/Dobradicas-

de-porta/WPR_REF_13264860 

(6) https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Vedacao-e-

ocultacao/Vedacao/WPR_REF_12164642 

(7) https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-janelas/Ferragens-para-

janelas/WPR_REF_13156241 

(8) https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Telhados-e-

coberturas/Acessorios/WPR_REF_17458154 

(9) https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/135-ACESSORIOS/18-Acessorios-

de-Avicultura/1545-23.0006 

(10) https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/135-ACESSORIOS/18-Acessorios-

de-Avicultura/1715-30575 

(11) https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/71-ALIMENTACAO-

ANIMAL/136-Racoes/38-Racao-Aves/8414-L104M30 

(12) https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/71-ALIMENTACAO-

ANIMAL/136-Racoes/38-Racao-Aves/8418-L115G30 

(13) https://www.lojaagropecuaria.pt/3005-424134?search=palha&description=true 

 

https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Madeiras/Ripas/WPR_REF_82175200
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Arrumacao/Prateleiras/WPR_REF_17081925
https://www.aki.pt/madeiras-e-construcao/paineis-madeira/paineis-madeira-pre-cortados/aglomerado/painelaglomerado61x122x1,6cm-p34392.aspx
https://www.aki.pt/madeiras-e-construcao/paineis-madeira/paineis-madeira-pre-cortados/aglomerado/painelaglomerado61x122x1,6cm-p34392.aspx
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Telhados-e-coberturas/Cobertura-opaca/WPR_REF_18358956
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Telhados-e-coberturas/Cobertura-opaca/WPR_REF_18358956
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-portas/Dobradicas-de-porta/WPR_REF_13264860
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-portas/Dobradicas-de-porta/WPR_REF_13264860
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Vedacao-e-ocultacao/Vedacao/WPR_REF_12164642
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Vedacao-e-ocultacao/Vedacao/WPR_REF_12164642
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-janelas/Ferragens-para-janelas/WPR_REF_13156241
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-janelas/Ferragens-para-janelas/WPR_REF_13156241
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Telhados-e-coberturas/Acessorios/WPR_REF_17458154
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Telhados-e-coberturas/Acessorios/WPR_REF_17458154
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/135-ACESSORIOS/18-Acessorios-de-Avicultura/1545-23.0006
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/135-ACESSORIOS/18-Acessorios-de-Avicultura/1545-23.0006
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/135-ACESSORIOS/18-Acessorios-de-Avicultura/1715-30575
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/135-ACESSORIOS/18-Acessorios-de-Avicultura/1715-30575
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/71-ALIMENTACAO-ANIMAL/136-Racoes/38-Racao-Aves/8414-L104M30
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/71-ALIMENTACAO-ANIMAL/136-Racoes/38-Racao-Aves/8414-L104M30
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/71-ALIMENTACAO-ANIMAL/136-Racoes/38-Racao-Aves/8418-L115G30
https://www.lojaagropecuaria.pt/65-PECUARIA/71-ALIMENTACAO-ANIMAL/136-Racoes/38-Racao-Aves/8418-L115G30
https://www.lojaagropecuaria.pt/3005-424134?search=palha&description=true
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3- Totem   

Tendo como base a oferta de mercado e os diferentes preços existentes, o Totem sugerido 

têm uma dimensão de 600x1000mm e é composto por uma base em aço inox, com efeito 

sandwich, sendo fixado diretamente numa à sapata de betão. A nível do painel de leitura a 

sugestão é em vidro de espessura 15mm, com a decoração em impressão digital.  

 

 

 

 

 

 

4- Atividades Propostas  

Para os anos de aplicações foram propostos diversos tipos de atividades que abrangem a 

agricultura biológica, alimentação saudável, atividades para toda a família, e workshop. Os 

custos são calculados numa base de 30€ por hora, cálculo já utilizado pela equipa de gestão 

do Parque.    

(1) Balanço final= Repetições x[𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 − (𝑁º𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑥𝑇𝑎𝑥𝑎)]  
(2) Preço aplicado só aos adultos 

 

• 2020 

T
ip

o
 

Atividade Público-
Alvo 

Repetições Custo Nº 
participantes 

Taxa Balanço 
final(1) 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 

B
io

ló
g

ic
a Como 

instalar um 
roseiral (2 
módulos) 

Adultos 1 180 20 0 180 

Imagem 2-Totem (Fonte: Feito por mim) 
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Preparação 
da horta 

Adultos 1 90 20 0 90 

A
li

m
e
n

ta
ç
ã
o
 

sa
u

d
á
ve

l 
Castanhas na 
terra e na 
mesa 

Adultos 1 90 15 0 90 

Doces de 
natal 

Adultos 1 90 15 0 90 

A
ti

vi
d

a
d

e
s 

Dia da 
floresta 
autóctone 

Todos 1 90 40 2 10 

Halloween 
no Parque 

Todos 1 200 50 2 100 

W
o

rk
sh

o
p

 Cosmética 
natural 

Adultos 1 90 15 0 90 

Oficina de 
natal 

Famílias 1 90 15 0 90 

Total= 740€ (8 atividades) 

 

• 2021 

T
ip

o
 

Atividade 

 

 

 

 

Público-
Alvo 

Repetições  Custo Nº 
Participantes 

Taxa Balanço 
final(1) 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 B

io
ló

g
ic

a
 

Como plantar 
uma árvore de 
fruto 

Adultos 1 90 20 2 50 

Compostagem Adultos 1 60 15 2 30 

Construção de 
um jardim 
sensorial 

Adultos 1 90 20 2 50 

Frutos 
vermelhos (3 
módulos) 

Adultos 1 270 20 10 70 

Horta na 
varanda 

Adultos 2 90 15 2 120 
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Plantas 
aromáticas 

Adultos 1 90 20 2 50 

Plantas de 
interior 

Adultos 1 90 15 2 60 

Preparação da 
horta 

Adultos 1 90 20 2 50 

Rock Garden 
(2 módulos) 

Adultos 1 180 15 5 105 

A
li

m
e
n

ta
ç
ã
o
 S

a
u

d
á
ve

l 

As flores na 
cozinha 

Adultos 1 90 15 2 60 

Bolo de 
banana 

Família 2 90 15 1 150 

Castanhas na 
Terra e na 
mesa 

Adultos 1 90 15 2 60 

Compotas 
sustentáveis 

Adultos 2 90 15 2 120 

Culinária sem 
desperdício 

Adultos 2 90 15 2 120 

Derivados de 
leite 

Adultos 2 90 15 2 120 

Doces de 
natal 

Adultos 1 90 15 2 60 

A
ti

vi
d

a
d

e
s 

Carnaval no 
parque 

Todos 1 200 50 2 100 

Dia da criança Família 1 200 50 2(2) 150 

Dia da 
floresta 
autóctone 

Todos 1 90 40 2 10 

Dia do 
ambiente 

Todos 1 200 50 2 100 

Halloween no 
Parque 

Todos 1 200 50 2 100 

W
o

rk
sh

o
p

 

Cosmética 
natural 

Adultos 2 90 15 2 120 

Dia da mãe Mães e 
filhos 

1 90 15 1 75 

Dia de ramos Adultos 1 

 

90 15 2 60 
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Dia do pai Pais e 
filhos 

1 90 15 1 75 

Oficina de 
natal 

Família 1 90 15 1 75 

Óleos 
essenciais  

Adultos 1 90 15 2 60 

Saboaria 
artesanal 

Adultos 2 90 15 2 120 

Total= 2320 (35 atividades) 

 

• 2022 

T
ip

o
 

Atividade Público-
Alvo 

Repetições Custo Nº 
Participantes 

Taxa Balanço 
final(1) 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 b

io
ló

g
ic

a
 

Como instalar 
um roseiral (2 
módulos) 

Adultos 1 180 20 5 80 

Como plantar 
árvores de 
fruto 

Adultos 1 90 20 2 50 

Como tratar as 
árvores de 
fruto 

Adultos 1 90 20 2 50 

Compostagem Adultos 1 60 15 2 30 

Construção de 
um jardim 
sensorial 

Adultos 1 90 20 2 50 

Horta na 
varanda 

Adultos 3 90 15 2 180 

Multiplicação 
de plantas 

Adultos 1 90 20 2 50 

Preparação da 
horta 

Adultos 1 90 20 2 50 

Rock Garden 
(2 módulos) 

Adultos 1 180 15 5 105 

A
li

m
e
n

ta
ç
ã

o
 

sa
u

d
á
ve l 
 As flores na 

cozinha 
Adultos 1 90 15 2 60 
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Bolo de 
banana 

Família 2 90 15 1 150 

Castanhas na 
terra e na mesa 

Adultos 1 90 15 2 60 

Compotas 
sustentáveis 

Adultos 2 90 15 2 120 

Culinária sem 
desperdício 

Adultos 2 90 15 2 120 

Derivados de 
leite 

Adultos 2 90 15 2 120 

Doces de natal Adultos 1 90 15 2 60 

A
ti

vi
d

a
d

e
s 

Carnaval no 
parque 

Todos 1 200 50 2 100 

Dia da criança Famílias 1 200 50 2(2) 150 

Dia da floresta 
autóctone 

Todos 1 90 40 2 10 

Dia do 
ambiente 

Todos 1 200 50 2 100 

Halloween no 
parque 

Todos 1 200 50 2 100 

W
o

rk
sh

o
p

  

Cosmética 
natural  

Adultos 2 90 15 2 120 

Dia da mãe Mães e 
filhos 

1 90 15 1 75 

Dia de ramos Adultos 1 90 15 2 60 

Dia do pai Pais e 
filhos 

1 90 15 1 75 

Oficina de 
natal 

Família 1 90 15 1 75 

Óleos 
essenciais 

Adultos 1 90 15 2 60 

Saboaria 
artesanal 

Adultos 2 90 15 2 120 

Total= 2380 (36 atividades) 

 

5- Férias no Parque 
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A realização de férias no Parque  Ecológico Monte de S. Brás necessita de respeitar o quadro 

legal presente no Decreto-lei nº32 de 7 de Março que se destina ao acesso e exercício de 

atividade de organização de campos de férias, sendo definido como “ as iniciativas destinadas 

exclusivamente a grupos de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 

anos, durante um período de tempo determinado, de um programa organizado de caráter 

educativo (...)”, sendo ainda classificado como não residencial uma vez que não incluirá 

alojamento. Como tal deve cumprir determinados requisitos, nomeadamente: 

1. Identificação clara, com indicação da denominação e número de registo, em todos 

os locais de atendimento de que disponham (Art. 4º). 

2. Comunicação prévia é feita através de um formulário eletrônico dirigido ao 

presidente do IPJ, Instituto Português da Juventude, onde consta o número de 

identificação fiscal, regulamento interno de funcionamento e o projeto pedagógico, 

declaração de identificação de pelo menos um coordenador responsável.  A decisão 

deve ser proferida no prazo de 10 dias, se tal não acontecer a atividade pode ser 

iniciada (Art. 5º).  

3. Uma vez que o PEMSB pertence a autarquia local fica isento da taxa estipulada pelo 

presidente do IPJ (Art. 6º).  

4. Deve ser garantido o acompanhamento permanente dos participantes pelo pessoal 

técnico (Art. 9). 

5. Deve ser disponibilizada aos participantes uma alimentação variada e em quantidade 

adequada a idade dos mesmos, e a natureza e duração das atividades (Art. 10).  

6. A abertura do campo de férias deve ser comunicada com uma antecedência mínima 

de 20 dias, devendo constar:  

a. cronograma descritivo das atividades; 

b. Identificação do pessoal técnico; 

c. Número mínimo e máximo de participantes; 

d. Limite mínimo e máximo de idades dos participantes; 

e. Valor da inscrição; 

f. Identificação das instalações; 

deve ainda ser informadas as entidades policiais, os delegados de saúde e os corpos de 

bombeiros, com uma antecedência de 48 horas, indicando com clareza a localização e 

calendarização (Art.12º).  
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7. Deve o decorrer do campo de férias deve ser disponibilizado um ficheiro atualizado 

onde conste o cronograma das atividades; projeto pedagógico e de animação; regulamento 

interno; lista identificativa dos participantes e a respetiva idade; apólice dos seguros; contacto 

dos centros de saúde, bombeiros , policia e bombeiros mais próximos; Ficha sanitária 

individual; identificação do pessoal técnico e respetivos comprovativos de qualificações (Art. 

12º). 

8. Elaboração de um regulamento interno de funcionamento onde conste os direitos, 

deveres e regras a observar por todos os elementos que integram o campo de férias e as suas 

atividades (Art.13º).  

9. Elaboração de um projeto pedagógico e de animação onde sejam expressos os 

princípios, valores, objetivos e estratégias educativas e pedagógicas; descrevem metodologia 

da avaliação a efetuar; indicam as ações previstas e a ponderar, em relação à seleção, 

recrutamento e formação complementar do pessoal técnico (Art. 13º).   

10.  A nível do pessoal técnico este deve ter, no mínimo: 

a.  Um coordenador (Art. 14º) que é responsável pelo funcionamento do campo de 

férias, tendo como encargo a supervisão técnica, pedagógica e administrativa das atividades 

de campo (Art.15º). 

b. Um monitor (Art. 14º) por cada 6 crianças com idades inferiores a 10 anos devem 

acompanhar os participantes durante a execução das atividades de campos de férias (Art. 

16º).   

11. No ato da inscrição deve ser facultada, por escrito, aos participantes documentos 

onde  conste a identificação da entidade organizadora e meios de contacto, o projeto 

pedagógico e de animação, o regulamento interno, o cronograma das atividades, o seguro, o 

local de realização do campo de férias, e o número de registo da entidade (Art. 17º). 

 

Cronograma de preparação:  

Ação Custos Data  

2021 2022 

Verão Páscoa Verão  
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Desenvolvimento do regulamento interno de 
funcionamento onde conste os direitos, 
deveres e regras a observar por todos os 
elementos que integram o campo de férias e 
as suas atividades. 

0 Fev. Dez. Fev. 

Desenvolvimento do projeto pedagógico e de 
animação onde sejam expressos os princípios, 
valores, objetivos e estratégias educativas e 
pedagógicas; descrevem metodologia da 
avaliação a efetuar; indicam as ações previstas 
e a ponderar, em relação à seleção, 
recrutamento e formação complementar do 
pessoal técnico 

0 Fev. Dez. Fev. 

Desenvolvimento do cartaz de comunicação 
que será utilizado na comunicação, onde 
constará o local da realização, meios de 
transporte e coordenadas GPS, data de 
realização, preço da inscrição, referencia as 
refeições estarem incluídas no preço, intervalo 
de idades a quem se destina. Deverá ser 
utilizada uma imagem alusiva as férias com 
ligação à natureza.  A descrição da publicação 
deve conter o link do formulário de pré- 
inscrição  

0 Mar. Dez. Mai. 

Preenchimento do formulário eletrônico e 
envio do regulamento interno e projeto 
pedagógico para o IPJ 

0 Mar. Jan. Mar. 

Inclusão no Website da CMM do evento com 
o cartaz e descrição do evento, e link do 
formulário de pré-inscrição 

0 Mar. Jan. Mar. 

Criação de um formulário on-line de pré-
inscrição, através do google forms, onde 
permita de forma fácil a pré-inscrição no 
campo de férias  

0 Mar. Jan. Mar. 

Inscrição dos participantes e no ato facultar o 
documento informativo aos participantes 

0 Abr.-
Mai. 

Fev.-
Mar. 

Abr.-
Mai. 

Publicações de 15 em 15 dias do cartaz nas 
redes sociais, nomeadamente no Facebook e 
Instagram 

0 Abr. 
-  Jun. 

Jan.- 
Abr.  

Abr. - 
Jun.  
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Criação do documento informativo onde 
conste a identificação da entidade 
organizadora e meios de contacto, o projeto 
pedagógico e de animação, o regulamento 
interno, o cronograma das atividades, o 
seguro, o local de realização do campo de 
férias, e o número de registo da entidade 

0 Mai. Fev. Mai. 

Contratação de seguro x 

   

Comunicação do cronograma das atividades, 
pessoal técnico, número mínimo e máximo de 
participantes, valor da inscrição, identificação 
das instalações (1 mês antes) 

0 21 Mai. 4 Mar. 20 Mai. 

Estipulação do pessoal técnico, 
nomeadamente 1 coordenador e 3 
monitores    

700 
(despesas 
de mais um 
monitor) 

Mai. Mar. Mai. 

Aviso ao Corpo de bombeiros, polícia e 
delegados de saúde da localização e 
calendarização das atividades (48h antes) 

0 17  Jun. 31 
Mar.  

15 
Jun.  

Criação de um documento com a lista 
identificativa dos participantes e a respetiva 
idade, apólice dos seguros, contacto dos 
centros de saúde, polícia e bombeiros mais 
próximos, ficha sanitária individual, e 
identificação do pessoal técnico e respetivos 
comprovativos de qualificações 

0 Jun. Abr. Jun. 

Seguro para as crianças ?€    

Início das férias no Parque 0 21 Jun. 4 Abr.   20 Jun. 

Custos totais= 

 

6- Novos questionários  

 

• Alunos 
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• Professores 
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• Workshops 

 

 

 

 

 

 

 


