
FAQ’S- PROGRAMA MUNICIPAL DE RECONHECIMENTO MUNICIPAL 

“CONFIANÇA PORTO”- PASSEIOS TURÍSTICOS PEDESTRES 

 

PERGUNTAS GERAIS 

 PERGUNTA RESPOSTA 

1.  A quem se destina o 

Programa Municipal de 

Reconhecimento “Confiança 

Porto” - Passeios Turísticos 

Pedestres? 

O programa destina-se a todos os que organizam e/ou promovem 

passeios turísticos pedestres guiados na cidade do Porto, bem 

como aos seus promotores nas plataformas online ou outros 

canais promocionais, agências de viagem ou operadores 

turísticos e pessoas singulares, que realizem visitas programadas 

sujeitas a pré-reserva ou de adesão espontânea, com as 

modalidades de pagamento ou bonificação, no início ou final da 

visita. 

2. Onde se localiza a 

informação sobre o 

Programa? 

Todas as informações relacionadas com o programa constam nas 

Normas e Condições do mesmo, disponíveis no Portal do 

Munícipe. 

3. Quais os custos associados 

à inscrição no programa? 

O Programa Municipal de Reconhecimento “Confiança Porto” é 

totalmente gratuito. 

4. Onde posso inscrever-me no 

Programa Municipal de 

Reconhecimento “Confiança 

Porto” - Passeios Turísticos 

Pedestres? 

A inscrição no programa realiza-se por preenchimento de um 

formulário disponibilizado no Portal do Munícipe. 

5. É possível obter formação e 

quais os conteúdos 

abordados em contexto de 

formação? 

 

Sim, o Município do Porto disponibilizará formação gratuita. Em 

traços gerais, os conteúdos da formação incidirão: 

 

 Na abordagem da potencialidade do território em 

diferentes zonas da cidade, a promoção dos recursos 

existentes, a história da cidade e os vários elementos 

diferenciadores. 

 Nas novas narrativas e “olhares” sobre a cidade, que 

oferecem novas experiências e formas diferentes de 

descobrir a cidade; 

 Na valorização da autenticidade e da comunidade local; 

 Na promoção da sustentabilidade do destino, incluindo a 

valorização dos parques e jardins (Porto Verde). 

 

https://portaldomunicipe.cm-porto.pt/-/programa-municipal-de-reconhecimento-confian%C3%A7a-porto-passeios-tur%C3%ADsticos-pedestres?categoryid=1073472


6. A quem se destina a 

formação “Confiança Porto” 

– Passeios Turísticos 

Pedestres? 

 

A formação “Confiança Porto” destina-se a todos os 

representantes das plataformas e aos prestadores de serviços 

de passeios turísticos pedestres. 

 

 

7. Como é que posso aceder à 

formação? 

 

Depois de proceder à inscrição na formação, no Portal do 

Munícipe, serão enviados por e-mail todos os procedimentos 

para aceder à formação. 

8. É possível obter o 

reconhecimento sem 

participar na formação? Se 

não participar é possível 

aceder à documentação de 

suporte? 

 

Sim, é possível. No entanto, a formação para além de ser 

gratuita é uma mais-valia. 

Se não for possível frequentar a formação, poderá solicitar o 

acesso à documentação abordada em contexto de formação 

através de pedido para: confiancaporto@cm-porto.pt 

9. Porque é que o Município do 

Porto disponibiliza este 

programa? 

 

Com a implementação da Visão de Futuro para a Sustentabilidade 

do Destino, um dos compromissos do Município do Porto foca-se 

na promoção da cidade na sua globalidade e no aumento do 

tempo de permanência dos visitantes, que se materializa com a 

implementação do programa. 

Para o efeito, os organizadores/prestadores de serviços de 

passeios turísticos pedestres detentores do reconhecimento 

poderão promover-se como um serviço prestado em 

conformidade com: 

 

 Qualidade e veracidade de conteúdos; 

 Apresentação de percursos alternativos pelas várias 

áreas da cidade; 

 Apresentação de diferentes tipos de atrativos; 

 Princípio da sustentabilidade;  

 

 
 

10. Quais são os critérios de 

avaliação contemplados 

para a atribuição do 

reconhecimento “Confiança 

Porto”? 

Os critérios de avaliação obedecem aos seguintes elementos:  
 
(i) Apresentar um portfólio de conteúdos; 

(ii) Promover e realizar passeios turísticos pedestres em pelo 

menos três zonas distintas da cidade; 

(iii) Promover a reserva e realizar as visitas em dois ou mais 

idiomas; 

mailto:confiancaporto@cm-porto.pt


(iv) Promover e permitir a reserva de passeios turísticos pedestres 

em plataformas online; 

 

11. Que elementos deve conter o 

portfólio de conteúdos 

solicitado no formulário de 

inscrição?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No portfólio deve constar discriminadamente informação relativa 

aos diferentes níveis de requisito: 

 

 Distribuição pelo território: Identificar os roteiros/ 

passeios realizados pelas diferentes zonas do Município 

do Porto (Zona Ocidental, Zona Oriental, Foz e Centro 

Histórico). 

 

 Conteúdos: Mencionar os diferentes tipos/ níveis de 

conteúdos /narrativas abordados em contexto de passeio 

turístico:  património arquitetónico, ambiental, 

gastronómico, comércio tradicional, lendas e tradições, 

entre outros. 

 

 Valorização do genuíno:  

(i) introdução nos passeios das vivências típicas e história 

da comunidade local (ex.: artesanato) 

 (ii) Visitas a locais com interesse local/ relacionados com 

a história do Porto; 

(iii) Interação dos visitantes com a comunidade local; 

(iv) Valorização dos produtos locais/ produzidos por 

locais; 

 

 Sustentabilidade:  
 

(i) Exemplos de sensibilização (durante o passeio guiado) 

para a adoção de comportamentos sustentáveis- “Turista 

responsável”).  

 
(ii) Referência a algumas ações ao nível da 

sustentabilidade conhecidas, levadas a cabo pelo 

município, por algumas lojas de comércio tradicional, 

organismos públicos e privados…). 

12. Os critérios solicitados no 

portfólio foram validados em 

parceria com uma entidade 

Sim, os critérios são previamente validados em parceria com 

entidades externas qualificadas. 



externa qualificada para o 

efeito? 

13. Quem procederá à avaliação 

e validação dos conteúdos 

solicitados no portfólio? 

A avaliação dos requisitos será realizada por técnicos 

especializados da Câmara Municipal do Porto.  

 

14. O programa contempla a 

entrega de um “selo” ou 

certificação? 

Sim. No âmbito do programa será entregue um selo digital 

“Confiança Porto” que poderá ser utilizado em qualquer 

plataforma de promoção pelos promotores reconhecidos. 

15.  Quais as ações que a Câmara 

Municipal do Porto tem 

previstas para a divulgação 

do reconhecimento atribuído 

aos estabelecimentos de 

alojamento turístico através 

do Programa 

“Confiança Porto”? 

A Câmara Municipal do Porto é responsável pela divulgação do 

programa, bem como das entidades reconhecidas promotoras de 

passeios turísticos pedestres. Está em curso uma campanha 

promocional do programa, alargada a vários canais físicos e 

digitais, à escala nacional e internacional. 

16. Existe algum meio de 

contacto com a equipa 

responsável pelo Programa 

Municipal de 

Reconhecimento “Confiança 

Porto”- Passeios Turísticos 

Pedestres?  

 

Sim. Existe um e-mail criado especificamente para o Programa 

Municipal de Reconhecimento “Confiança Porto”, através do qual 

poderá endereçar as suas questões, dúvidas e solicitar quaisquer 

esclarecimentos: 

confiancaporto@cm-porto.pt  
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