I — APRESENTAÇÃO
A2Z-Consulting é uma marca da empresa Ytravel, lda

A2Z CONSULTING

A A2Z Consulting é a marca sob a qual trabalha o departamento da empresa Ytravel, com
uma equipa dedicada de técnicos e consultores especialistas em Turismo de Natureza.
A Ytravel lda foi fundada em 2006, tendo como base a atividade de operador turístico de
Turismo Natureza (A2Z), especializado em Walking & Biking em Portugal e noutros destinos
selecionados pelo mundo.
Dessa experiência e know-how, em conjunto com o conhecimento técnico específico
de uma equipa multi-disciplinar, resulta um conjunto de serviços capaz de encontrar as
soluções para os maiores desafios colocados pelos nossos clientes, como se pode atestar
pelas dezenas de projetos e milhares de quilómetros já implementados desde 2008.
A A2Z Consulting tem sido responsável por alguns projetos de turismo de natureza de
referência a nível nacional, tendo estado na génese de diferentes tipos de infraestuturas de
animação permamente em Portugal como os Centros de BTT e diversas Grandes Rotas, para
além de ter dado contributos decisivos para a criação de destinos de enorme relevo como
as redes de Aldeias Históricas de Portugal e Aldeias do Xisto. Mais recentemente tem sido
parceira de várias Comunidades Intermunicipais, para além do número elevado de trabalhos
realizados com Municípios, os nossos principais clientes. Por último, e não menos importante,
tem sido o trabalho realizado com diversas entidades privadas, especialmente hotelaria,
também na área da estruturação da sua oferta e da sua especialização, que culminou com a
criação da marca Bikotel, que ganhou a sua autonomia dentro do universo A2Z.
A nossa Visão e Estratégia passam pelo Desenvolvimento Turístico Sustentável através de
Inovação e Qualidade.
Esperemos contar em breve com os seus projetos no nosso portfolio!
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II — EQUIPA

A2Z CONSULTING
A A2Z Consulting é o nome e marca do
departamento da Ytravel, lda. onde a nossa
equipa de técnicos e consultores está pronta
a aceitar o desafio de levar as nossas ideias,
metodologias, conhecimentos e paixão a
outros projetos, empresas, regiões e pessoas.

• Pedro Pedrosa - Mestre em Ordenamento

• Hugo Marques - Licenciado em Desporto

do Território e Planeamento Ambiental

e Bem Estar / Técnico de Percursos Pedestres /
Técnico de Centros de BTT

• Ana Simões - Mestre em Gestão

e Desenvolvimento em Turismo /
Licenciada em Turismo

• Ricardo Neves - Licenciado em Desporto

• Nuno Santos - Licenciado em Educação

• Paulo Mourão - Lic. em Educação Física /

Física / Técnico de Percursos Pedestres /
Técnico de Centros de BTT

Técnico GPS / Técnico de Centros de BTT

e Bem Estar / Técnico de Centros de BTT

• João Ruano - Mestre em Arquitetura Paisagista
• Manuel Franco - Licenciado em Ciências

do Desporto / Técnico de Percursos Pedestres / • Rui Ribeiro — Engenheiro de Biofísica /
Técnico de Centros de BTT
Técnico de Centros de BTT
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II — SERVIÇOS

PERCURSOS PEDESTRES

A A2Z Consulting é uma empresa com larga experiência na criação e implementação de
percursos pedestres em todo o país. Atualmente, contamos já com o nosso envolvimento em
projetos de mais de 300 percursos pedestres que representam mais de 4500 quilómetros,
como por exemplo, a Rede de Percursos Pedestres de Pequena Rota das Aldeias do Xisto
(Caminhos do Xisto), o Percurso Pedestre das Fisgas do Ermelo, em Mondim de Basto e a
Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal.

Instalação de sinalética (Percurso Pedestre de Pequena Rota - PR)

Com o objetivo de oferecer aos nossos clientes infra-estruturas de animação permanente
que valorizem o território e que possibilitem o usufruto tanto da comunidade local como
dos seus potenciais visitantes, a A2Z-Consulting desenvolve todos os serviços necessários
para uma implementação consciente, sustentável e que represente uma mais valia no âmbito
do turismo local.
Os nossos serviços, nesta área, são:
• Estudo Prévio – conceção de percursos
• Projeto de Execução – georeferenciação de intervenções e sinalética
necessárias à implementação

>
Sinalética (Percurso Pedestre de Pequena Rota - PR)
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• Processo de Homologação – elaboração de dossier de Homologação
e acompanhamento do processo
• Design de Suportes Informativos – produção de conteúdos técnicos e interpretativos
e design de folhetos e painéis
• Fornecimento de Sinalética – produção de descritivos, fornecimento
de sinalética de várias tipologias
• Implementação – instalação de sinalética ou acompanhamento
e coordenação da sua boa execução
• Ação de Formação – capacitação de agentes públicos e/ou privados
• Monitorização de percursos pós implementação
Desde o serviço de conceção do percurso, onde são identificados os troços com maior
viabilidade e potencial, à sua implementação física, em que são previstas e executadas
as necessidades de sinalização e, posteriormente, à sua monitorização e divulgação,
a A2Z-Consulting oferece os seus serviços de forma estruturada sempre com uma visão a
longo prazo com base na sustentabilidade e qualidade dos percursos implementados.

Painel informativo (Percurso Pedestre de Pequena Rota - PR)

5 / 14

CLIENTES / PERCURSOS PEDESTRES
ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto

Município do Sabugal

Município de Mondim de Basto

Município de Coruche

Município de Cinfães

Associação de Municípios do Baixo Tâmega

Município doFundão

Município de Leiria

Município de Águeda

Município de Serpa

Município de Celorico da Beira

Município de Alvaiázere

Município de Ansião

Município de Resende

Município de Pampilhosa da Serra

Município de Trancoso

Município de Loulé

Município de Oliveira do Hospital

Município de Mêda

Município de Almeida

Município de Tábua

Município de Albergaria-a-Velha

Município de Belmonte

ADT AHP - Associação de Desenvolvimento
Turístico Aldeias Históricas de Portugal

Instalação de estruturas de apoio

Sinalética (PR)

Instalação de estruturas de apoio

Painel informativo (PR)
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CENTROS DE BTT
A A2Z Consulting acompanhou de perto o desenvolvimento destas estruturas de animação
permanente em Portugal, fazendo parte ativa da implementação dos primeiros Centros de
BTT em Portugal (Aldeias do Xisto, Centro de BTT Pia do Urso – Batalha, Centro de BTT da
Pampilhosa da Serra), prestando a sua consultoria a 25 Centros de BTT até ao momento ,
que representam mais de 180 percursos e de 6000 quilómetros, já implementados ou em
implementação pelo país.

Centro de BTT do Sabugal

Conscientes do crescente aumento de praticantes desta modalidade, tanto pelos amantes da sua
vertente mais desportiva como, numa vertente mais lúdica, por um público mais generalizado
como entusiastas de turismo de natureza, famílias e outros motivados pela descoberta que ela
proporciona, a A2Z-Consulting presta os serviços necessários para a implementação destas
infra-estruturas considerando a procura e as exigências do mercado atual.
Os nossos serviços, nesta área, são:
• Estudo Prévio – conceção de percursos
• Projeto de Execução – georeferenciação de intervenções e sinalética necessárias
à implementação
• Processo de Homologação – elaboração de dossier de Homologação e
acompanhamento do processo junto da Federação Portuguesa de Ciclismo

>
Reconhecimento de percursos BTT
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• Design de Suportes Informativos – produção de conteúdos técnicos
e design de folhetos e painéis
• Fornecimento de Sinalética – produção de descritivos, fornecimento
de sinalética de várias tipologias
• Implementação – instalação de sinalética ou acompanhamento e coordenação da sua
boa execução
• Ação de Formação – capacitação de agentes públicos e/ou privados
• Monitorização de percursos pós implementação

Inauguração do Centro de BTT de Valongo

Centro de BTT do Sabugal (sinalética)

8 / 14

CLIENTES / CENTROS DE BTT
ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto

Município do Fundão

AMBT - Associação de Municípios do Baixo Tâmega

Município de Serpa

Município da Pampilhosa da Serra

Município de Proença a Nova

Município da Batalha

Município de Cinfães

Município de Vouzela

Município de Mondim de Basto

Município do Sabugal

Município de Melgaço

Município de Idanha-a-Nova

Município de Águeda

Município da Figueira da Foz

Município de Valongo

Centro de BTT de Pampilhosa da Serra

Centro de BTT de Amarante

Centro de BTT de Valongo (sinalética)

Centro de BTT de Serpa
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ESTUDOS E PROJETOS
Dada a vasta experiência da nossa equipa relativamente aquilo que é desejado por visitantes/
turistas, fruto do trabalho desenvolvido profissionalmente pelo departamento da empresa de
agência de viagens e operador de turismo de natureza (Portugal A2Z Walking & Biking www.portugal-a2z.com), possuímos um enorme know-how para o desenvolvimento deste
tipo de atividades no território nacional.

Ecopista do Dão

Sendo o Turismo de Natureza um produto com elevado crescimento a nível mundial, o seu
correto desenvolvimento, através da articulação entre os diferentes agentes locais a par do
levantamento das potencialidades existentes e sua estruturação, torna-se essencial por um
lado para corresponder às expectativas do visitante e por outro para ser mais um motor de
desenvolvimento da economia local.
A A2Z-Consulting apresenta já um vasto portfólio a nível de consultoria e assessoria técnica
em projetos de grande pertinência tal como a elaboração do estudo técnico prévio da Rota
das Carmelitas – Coimbra-Fátima (CCDR-C), a estruturação de produto turistico Ecopista do Dão (Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões), estudo técnico da Grande
Rota do Zêzere (ADXTUR) e o estudo técnico para a remarcação da Grande Rota das
Aldeias Históricas de Portugal, entre outros.
Os nossos serviços, nesta área, são:

Rede de Percursos Pedestres dos Vinhos Verdes

• Planeamento e implementação de Projetos de Mobilidade Territorial Sustentável
• Estratégias de Desenvolvimento de Turismo de Natureza
• Planos de Animação Turística
• Estudos de viabilidade técnica de infra-estuturas de turismo na natureza
• Utilização de tecnologias móveis em atividades outdoor
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CLIENTES / ESTUDOS E PROJETOS
ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento
Turístico das Aldeias do Xisto
ADT AHP - Associação de Desenvolvimento
Turístico Aldeias Históricas de Portugal
CCDR-C - Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro
Geopark Naturtejo
Rota Vicentina – Associação para a Promoção do
Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina
Agência de Desenvolvimento Gardunha 21

Percurso pedestre acessível (Gondramaz)

Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego
Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
Município de Penela
Município de Idanha-a-Nova
Município de Cinfães
Município de Pampilhosa da Serra

GR21 - Grande Rota das Aldeias do Xisto

Via Ferrata (Pampilhosa da Serra)

GR22- Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal
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CONSULTORIA E ASSESSORIA
Sendo os processos de desenvolvimento turístico sustentável uma das nossas maiores
competências, partilhamos o nosso conhecimento e capacidade técnica, prestando o apoio
necessário a entidades públicas e privadas no desenvolvimento da sua atividade. Atualmente,
trabalhamos com entidades de referência nacional como a Agência de Desenvolvimento
Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR), a Associação das Aldeias Históricas de Portugal,
Comunidades Intermunicipais de Coimbra, Viseu Dão Lafões e Beiras e Serra da Estrela, a
ARPT Centro de Portugal e a ARPT Porto e Norte.
Para além da assessoria direta e permanente aos nossos clientes, damos ainda apoio de
consultoria no desenvolvimento de projetos estruturantes para a sua oferta turística como
por exemplo:
PRESSTRIP (Bird watching)

- Rede de Oferta Turística em espaços naturais - projeto dos corredores
de património natural da região de Coimbra
- Projeto de Sinalização Turística Viseu Dão Lafões
- Plano de Animação Turística para as Aldeias Históricas de Portugal
- Plano de Animação Turística para as Aldeias do Xisto
- Plano de Animação das Termas do Centro
- Rede de Alojamentos Bike Friendly BIKOTEL
Os nossos serviços, nesta área, são:

BIKOTEL (Bike Frendly Hotel)

• Implementação de conceitos de Acessibilidade em Meio Natural
• Animação Turística para a dinamização de unidades de alojamento,
eventos ou infraestruturas turísticas
• Divulgação e dinamização comercial de produtos e serviços turísticos
• Criação de redes de percursos Pedestres, BTT, Trail Running e Cicloturismo
• Criação de conteúdos sobre recursos turísticos, culturais e ambientais
• Planeamento e organização de eventos desportivos
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CLIENTES / CONSULTORIA E ASSESSORIA
ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto

Termas Centro

ADT AHP - Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal

Cooking and Nature - Emotional Hotel

CCDR-C - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Villa Pedra Nature Houses

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

ARPT Centro

Fundação INATEL

ARPT Norte

Geopark Naturtejo

ER Turismo do Algarve

Rota do Românico

Quinta do Têdo

Apoio à produção de videos

Evento de lançamento da GRZ (GR33 - Grande Rota do Zêzere)

Wine Tourism (Quinta do Têdo)

BIKOTEL

13 / 14

A2Z-Consulting é uma marca da empresa Ytravel, lda
Morada: Largo da Bica / 6230-160 Castelo Novo
NIF: 507 693 337
Email: consulting@a2z.pt / Website: www.a2z-consulting.com.pt
Telefone: (+351) 919 048 373, (+351) 917 376 600, (+351) 917 419 321

Escritório 1 / Rua das Oliveiras, n.º 53 - Marinheiros / Leiria
Escritório 2 / Smartes / Penela
Escritório 3 / Living Lab Cova da Beira / Fundão
Telefone: (+351) 911 122 293

www.a2z.pt

