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NOTA EDITORIAL 

Turismo 

Esta edição especial da revista Exedra tem como objetivo assinalar os vinte anos da 

formação superior em Turismo da Escola Superior de Educação de Coimbra. Nestas duas 

décadas, grandes alterações tiveram lugar, no turismo e noutros setores, colocando constantes 

desafios à formação de recursos humanos, aos quais procurámos dar resposta, adaptando o 

plano de estudos às novas necessidades formativas, consolidando as parcerias existentes com 

diferentes atores, nacionais e internacionais e adotando novas práticas educativas. 

Volvidos estes 20 anos, e num tempo de grande estímulo à produção científica, preten-

de-se com esta iniciativa contribuir para a divulgação e produção de conhecimento desta área 

tão abrangente, como é a dos estudos de Turismo. Os artigos aqui publicados refletem isso 

mesmo, congregando diferentes temáticas, abordagens e metodologias, que certamente enri-

quecerão esta área do conhecimento. Dada a quantidade e diversidade dos artigos, optámos 

por dividir esta edição especial em dois volumes, cada um composto por oito artigos. 

No primeiro artigo, Nuno Carvalho e Maria do Rosário Borges apresentam uma análise 

da retórica político-institucional relacionada com o processo de desenvolvimento sustentável, 

aplicado ao setor do turismo. Uma das principais conclusões é que o setor turístico surge refe-

rido nas políticas nacionais de desenvolvimento sustentável devido aos impactos que gera. 

Maria Leonor Gambini Guedes, Andreia Moura e Mariana Carvalho expõem, no segun-

do artigo desta edição, uma análise dos artigos publicados na renovada revista de viagens 

National Geographic Traveler, durante o ano de 2013, relacionados com as dimensões do 

turismo sustentável. Os resultados revelam uma sensibilidade crescente por práticas sustentá-

veis, o que realça a importância deste conceito para os destinos turísticos. 

Gorete Dinis, Carlos Costa e Osvaldo Pacheco, no terceiro artigo, analisam as operações 

estatísticas e os indicadores estatísticos referentes ao setor do turismo recolhidos e divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estatística. O artigo demonstra que os dados estatísticos recolhidos 

pelas autoridades nacionais sobre o turismo são limitados, centrando-se essencialmente no 

setor do alojamento, que os resultados são apresentados tardiamente, e que não são disponibi-

lizados para todas as áreas geográficas, não permitindo, por isso, que os indicadores e a 

informação estatística oficial divulgada seja útil e relevante para a tomada de decisão dos 

agentes turísticos. 

No quarto artigo, Vítor Pereira, Sara Proença e Orlando Simões apresentam um trabalho 

com o objetivo de delinear um programa de viagem no território do Vale do Côa e Alto Dou-

ro, que cumpra os princípios gerais do Ecoturismo, procedendo à inventariação dos recursos 

turísticos e infraestruturas de suporte existentes no território em análise, de forma a conhecer 

a sua imagem identitária e percecionar a sua competitividade, capacidade de diferenciação e 

atração. 

Lara Almeida, Orlando Simões e Ricardo Melo apresentam, no quinto artigo, uma aná-

lise e avaliação do potencial turístico dos territórios, em especial no que diz respeito à anima-

ção turística, usando para o efeito o caso do Parque Natural da Arrábida (PNAr). Os resulta-

dos permitiram concluir que o PNAr apresenta um elevado potencial turístico, propício ao 

desenvolvimento de atividades de animação turística. Este trabalho permitiu evidenciar a 

necessidade de criar um dispositivo que permita classificar o potencial turístico-recreativo dos 

territórios, com base no seu potencial, para que seja fornecida informação turística estruturada 

sobre esses mesmos territórios. 
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No sexto artigo, Pedro Bento, Jesús Sáez, Luis Murta e Julio Fuentesal García apresen-

tam a versão do Questionário HEVA, adaptado à língua e cultura portuguesa, no qual estão 

presentes os parâmetros de qualidade, que permitem aplicar e investigar a realidade das 

empresas de turismo ativo portuguesas. Este questionário poderá facilitar a identificação dos 

parâmetros e condicionantes que determinam a qualidade dos serviços prestados pelas empre-

sas de turismo ativo, permitindo posteriormente, a partir dos resultados obtidos, melhorias nos 

seus processos e procedimentos. 

Jorge Soares e Rui Sousa, no sétimo artigo, dedicam-se ao tema dos eventos turístico-

desportivos, centrando a sua análise na prova de BTT Sandokan Enduro que se realiza na 

Calheta, Madeira. O estudo procura explicar a relevância de um evento desportivo de aventu-

ra, enquanto fator de desenvolvimento local e turístico. Os autores concluem que para que o 

BTT de turismo se desenvolva, nas montanhas da Ilha da Madeira, é necessária uma estratégia 

concertada entre os políticos e os empresários locais, no sentido de investirem na organização 

de eventos desportivos, dentro de um contexto ambiental ordenado, assim como devidamente 

acreditado para o efeito. 

No oitavo e último artigo, Jorge Marques e Susana Ribeiro exploram o tema do Turismo 

de Negócios, um dos produtos turísticos estratégicos a nível nacional. O artigo apresentado 

possibilita a reflexão em torno do potencial de desenvolvimento do Turismo de Negócios no 

Porto, uma cidade que apresenta fatores competitivos que merecem ser valorizados. Os auto-

res concluem que o Turismo de Negócios se revela de grande interesse estratégico para o 

desenvolvimento turístico dos territórios, principalmente daqueles que possuem atrativos 

turísticos diferenciadores.  

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os autores que colaboraram nesta edição 

temática pelo seu valioso contributo para a expansão e valorização do conhecimento sobre o 

turismo. Um agradecimento também ao grupo de revisores pela sua disponibilidade e cum-

primento de prazos. Resta-nos desejar que os artigos aqui publicados constituam uma via de 

aprofundamento, útil para professores, estudantes, investigadores e profissionais de turismo. 

   

 

Eugénia Devile, Ricardo Melo, Andreia Moura, 

Maria do Rosário Campos & Susana Lima 

Escola Superior de Educação 

Instituto Politécnico de Coimbra 
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Resumo 

A institucionalização do desenvolvimento sustentável em Portugal surge num quadro político 

internacional, no qual as Nações Unidas e a União Europeia têm direcionado e comprometido 

cada vez mais a ação governativa dos países membros. Ancorando neste contexto, e numa 

perspetiva cronológica, o objetivo principal deste artigo é identificar a retórica que surge no 

contexto político-institucional no qual o setor turístico está comprometido no processo de 

desenvolvimento sustentável. Em termos metodológicos optou-se por fazer uma análise de 

conteúdo exploratória a documentos de cariz político, em duas fases complementares. Numa 

primeira, a abordagem focou-se nos documentos nacionais de estratégia política, editados 

pelo governo, que versam sobre o ambiente e o desenvolvimento sustentável. Nesta análise 

procurou-se identificar se os documentos fazem referências ao setor do turismo e, quando o 

fazem, em que moldes são apresentadas. Numa segunda fase procurou-se identificar como é 

que os documentos oficiais de política e estratégia turística nacionais aludem ao desafio do 

setor para promover um turismo mais sustentável. Uma das conclusões da análise é que o 

setor turístico surge referido nas políticas nacionais de desenvolvimento sustentável a par de 

outras atividades e setores que necessitam de apresentar medidas setoriais prioritárias devido 

aos impactos que geram.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Políticas Nacionais; Portugal; Turismo Sus-

tentável. 

 

Abstract 

The institutionalization of sustainable development in Portugal emerges in an international 

political framework, in which the United Nations and the European Union have increasingly 

directed and committed governmental action of their member countries. Anchored on this 

context, and from a chronological perspective, the main objective of this article is to identify 

the rhetoric that arises in the political-institutional context in Portugal, where the tourism sec-

tor is committed to the process of sustainable development. In methodological terms, it was 

decided to carry out a content analysis of official documents, in two complementary phases. 

Firstly, the approach focused on national policy strategy documents published by the govern-

ment on the environment and sustainable development. The analysis sought to identify 

whether these documents make reference to the tourism sector and how they are presented. In 

the second phase, an attempt was made to identify how official documents of national policy 

and tourism strategy make reference to the challenge of this sector to promote more sustain-

able tourism. One of the conclusions is that the tourism sector is mentioned in national sus-

tainable development policies along with other activities and sectors that need to present pri-

ority sectoral measures.  

Keywords: National Policies; Portugal; Sustainable Development; Sustainable Tourism.  
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Introdução 

Refletir sobre o desenvolvimento sustentável é um exercício eclético devido à transver-

salidade e complexidade do próprio conceito. Quando a abordagem à realidade é de ordem 

sistémica, pode incorrer no rótulo de ser demasiado generalista, pouco direcionada e prática; 

se a abordagem é focada numa dimensão específica da sustentabilidade, pode gerar críticas 

quanto a um possível desenquadramento do contexto a que se reporta. Apesar destas conten-

das discursais que contribuem para o progresso da ciência, cada setor tem sido chamado a 

contribuir de forma mais responsável e positiva para o processo de desenvolvimento sustentá-

vel.  

O presente artigo tem como objetivo principal identificar a retórica que surge no contex-

to político-institucional no qual o setor turístico está comprometido no processo de desenvol-

vimento sustentável, propondo uma abordagem sistémica, de caráter exploratório, que evi-

dencie como é que o setor turístico tem sido estimulado a participar neste processo por parte 

do poder político e, também, como é que o próprio setor assume de forma estratégica este 

desafio global.  

A metodologia adotada neste estudo assentou na análise de conteúdo exploratória a 

documentos de cariz político. Numa primeira fase, a abordagem centrou-se nos documentos 

nacionais de estratégia política, editados pelo governo, que versam sobre o ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, procurando identificar se os documentos fazem referências ao 

setor do turismo e, quando o fazem, de que forma é que surgem as mesmas. Numa segunda 

fase, procurou-se identificar como é que os documentos oficiais de política e estratégia turísti-

ca nacionais aludem ao desafio do setor para promover um turismo mais sustentável. 

O artigo encontra-se estruturado em quatro secções principais. No primeiro capítulo é 

apresentada uma reflexão sobre a emergência e institucionalização do desenvolvimento sus-

tentável, a nível internacional e em Portugal. No segundo apresentam-se as opções metodoló-

gicas, centradas na análise exploratória de conteúdo a documentos oficiais que refletem o con-

texto político em que o setor turístico é chamado a promover um turismo mais sustentável. No 

terceiro são apresentados os resultados. Por fim, tecem-se algumas conclusões sobre o estudo 

realizado. 

 

Revisão da literatura 

O objetivo central deste capítulo é descrever os antecedentes do conceito de desenvol-

vimento sustentável e como é que o mesmo tem sido instituído nas iniciativas políticas em 

Portugal. Na verdade, a diversidade das problemáticas-chave associadas à sustentabilidade já 

foram identificadas há mais de cinco décadas. Contudo, em termos globais os dados e infor-

mações que as monitorizam revelam um agravamento global das mesmas, apesar de inúmeros 

projetos de sucesso terem emergido deste então em diversos territórios e contextos setoriais. 

Esta realidade pode induzir as gerações mais recentes a observá-las simplesmente como um 

fenómeno muito recente, sobretudo porque a realidade das práticas governativas se continua a 

revelar pouco dinâmica para as resolver com eficiência. Deste modo, neste capítulo apresenta-

se uma cronologia sistematizada sobre as iniciativas internacionais que deram origem ao con-

ceito de desenvolvimento sustentável. Seguidamente aborda-se o contexto institucional inter-

nacional no qual emergiu o próprio conceito e identificam-se algumas iniciativas políticas 

nacionais que incluíram na sua agenda as questões sobre ambiente e sustentabilidade. Con-
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clui-se justificando a importância de existir uma política pública para promover um turismo 

mais sustentável. 

 

Antecedentes do conceito de desenvolvimento sustentável 

O conceito de desenvolvimento surgido após a segunda guerra mundial, associado ao 

crescimento económico e assente num paradigma funcionalista, começa a ser questionado nos 

finais da década de 60 e início da década de 70, do século XX, essencialmente por duas 

ordens de razões. Por um lado, não estava a dar resposta às necessidades das pessoas, criando 

grandes desigualdades e assimetrias regionais inter e entre países e, por outro lado induzia a 

uma degradação acelerada do ambiente e dos recursos naturais. Este contexto impeliu uma 

viragem nas abordagens e nas práticas do desenvolvimento, levando à busca de novas concep-

tualizações e estratégias (Amaro, 2003; Chaves, 1994).  

Apesar de alguns marcos e eventos anteriores com alguma importância, é nas décadas 

referidas que, efetivamente, alguns autores colocam com premência a existência de uma crise 

ecológica de carácter global capaz de afetar a espécie humana. Destaca-se Rachel Carson que, 

em 1962, com a publicação do livro ´Silent Spring`, viria a constituir-se como um marco na 

história do ambientalismo
1
 porque alertava para os graves perigos que o planeta estava a cor-

rer face à ação desenfreada e prepotente do homem, mormente através do uso de pesticidas 

sintéticos, que apelidou de elixires da morte, referindo graves consequências para a saúde e 

dando grande ênfase à questão da biodiversidade e da sua importância para a espécie humana 

– “o nosso destino está ligado ao dos animais”
2
. Carson (1962) refere que “pela primeira vez 

na história do mundo, todos os seres humanos estão agora sujeitos ao contacto com perigosos 

produtos químicos, desde o seu nascimento até à sua morte. Em menos de duas décadas de 

uso, os pesticidas sintéticos foram tão amplamente distribuídos pelo mundo vivo e não vivo 

que se encontram virtualmente em toda a parte. [...] Encontraram-se em peixes de remotos 

lagos de montanha, nas minhocas enterradas no solo, nos ovos dos pássaros e no próprio 

homem, já que estes produtos químicos estão agora armazenados no corpo da vasta maioria 

dos seres humanos. Aparecem no leite materno, e provavelmente nos tecidos da criança que 

ainda não nasceu” (p. 15). 

Em abril de 1970 comemora-se, pela primeira vez, o Dia da Terra e dois anos mais tarde 

é publicado o relatório ´Os Limites do Crescimento` solicitado pelo Clube de Roma
3
, o qual 

revela um conjunto de preocupações, sobretudo relacionadas com o esgotamento dos recursos 

naturais, face aos elevados níveis de consumo que então se verificavam. No entanto, o facto 

                                                           
1
 Na introdução da reedição de 1994, Al Gore, então vice-presidente dos Estados Unidos, escrevia: “Sem este 

livro o movimento ambientalista poderia ter sido retardado durante muito tempo, ou mesmo nunca ter aparecido 

(...). Em 1992, um grupo de notáveis norte-americanos considerou Silent Spring como o livro mais importante 

dos últimos cinquenta anos”. 
2
 Colborn et. al, (1999) retomam esta temática e atribuem particular importância ao livro de Rachel Carson: “A 

afirmação de Carson é, desde há muito, um guia para ecologistas, biólogos da fauna selvagem e outras pessoas 

que reconhecem duas realidades fundamentais: a nossa herança evolutiva e o nosso meio compartilhado. O que 

acontece aos animais na Florida, nos rios ingleses, no Báltico, no extremo do Ártico, nos Grandes Lagos dos 

Estados Unidos e no lago Baikal, na Sibéria, tem uma importância imediata para os seres humanos. Os danos 

observados nos animais de laboratório e na fauna selvagem são sintomas de mau agoiro que parecem estar a 
aumentar na população humana” (p. 169). 
3
 Em 1968 surge o Clube de Roma, constituído por cientistas, economistas, industriais e outras personalidades. 
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mais relevante da década é a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, rea-

lizada em Estocolmo, também no ano de 1972, onde se discute pela primeira vez o futuro do 

mundo e se traz para a discussão pública o problema da degradação do ambiente, a qual colo-

ca em risco esse mesmo futuro. De facto, a gravidade dos problemas discutidos, que culminou 

com a Declaração do Ambiente, era muito preocupante para o futuro do planeta. Soromenho-

Marques (1994) refere que “por um lado, a informação disponível sobre o estado do ambiente 

à escala planetária já permitia não só perceber a gravidade da situação presente como, sobre-

tudo, antecipar a vertigem tendencial de deterioração dos indicadores já conhecidos, assim 

como o inevitável surgimento de outros ainda ocultos na bruma da nossa ignorância” (p. 81). 

Em termos europeus, realça-se a criação, em 1973, pela então Comunidade Económica Euro-

peia, do 1º Programa de Ação em Matéria de Ambiente. 

Nos anos oitenta assume grande relevância a constituição da Comissão Mundial para o 

Ambiente e Desenvolvimento pela ONU, a qual publica, em 1987, o muito citado relatório ´O 

Nosso Futuro Comum` [doravante referido como relatório de Brundtland]. Este relatório 

assume uma grande importância ao identificar os principais problemas ambientais que amea-

çam e entravam o desenvolvimento de muitos países do Sul, e ao propor um compromisso 

entre ecologia e economia, assente no conceito de desenvolvimento sustentável. Isto é, propõe 

conciliar a intervenção tecnológica com a capacidade ecossistémica do planeta de suportar 

essa intervenção. Em suma, conciliar ambiente e desenvolvimento. 

Vinte anos após a Conferência de Estocolmo, realiza-se no Rio de Janeiro a Conferência 

das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento, também designada de ECO-92 ou 

Cimeira da Terra [doravante designada de ECO-92], na qual estiveram representados ao mais 

alto nível 176 países. Esta realiza-se com base no entendimento de que os problemas ambien-

tais são de tal forma graves que afetam todo o planeta e exigem uma ação concertada a nível 

mundial. Da ECO-92 resultou a aprovação de um importante conjunto de declarações
4
. A 

perda de biodiversidade, as chuvas ácidas, o aumento do efeito de estufa e a destruição da 

camada de ozono são questões globais que não afetam uma só região ou país e, como tal, 

devem ser resolvidas em comum por toda a humanidade. 

O problema ambiental apresenta-se então sob dois aspetos principais. Um primeiro res-

peita ao facto de se tratar de um problema global (Soromenho-Marques, 1998), apesar das 

diversas formas com que se apresenta e do modo diverso como afeta as diferentes comunida-

des e atividades humanas em todo o globo terrestre. Carece por isso de soluções globais. Um 

segundo aspeto refere-se à importância e à preocupação que provoca este tema, o qual se con-

figura extensivo a tudo e a todos. Segundo Yearley (1992), “de súbito, o ambiente conquistou 

um lugar privilegiado nas prioridades de todos, desde políticos, industriais e professores, até 

às agências de publicidade e editores” (p. 1). Esta preocupação parece decorrer da perceção de 

um duplo perigo. Por um lado, o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, colocado 

com muita veemência pela crise energética de 1973. Por outro, uma crescente e visível degra-

dação do meio natural, provocado pela civilização industrial (ex. poluição, destruição da 

camada de ozono, aumento do efeito de estufa, perda de biodiversidade, alterações climáti-

                                                           
4 

Foram aprovadas, por unanimidade, as Declarações do Rio Sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração 

de Princípios Sobre as Florestas e a Agenda 21; foram abertas para assinatura a Convenção sobre as Alterações 

Climáticas e a Convenção Sobre a Diversidade Biológica. 
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cas). A problemática ambiental está, por conseguinte, diretamente relacionada com o atual 

modelo de desenvolvimento. 

O caráter e a natureza do problema ambiental podem, assim, sintetizar-se numa impor-

tante frase: não é possível um crescimento ilimitado num mundo naturalmente limitado, a 

qual, para além da sua clareza e contundência de expressão, nos permite apresentar os princi-

pais vetores do problema. Por um lado, a tendência da sociedade contemporânea de crescer e 

melhorar, vencendo todo o tipo de limites e dificuldades e, por outro, a evidência de equilí-

brio, estabilidade e limitação, que ao contrário, e pela sua própria natureza, apresenta o mun-

do natural, no qual tem lugar o desenvolvimento da humanidade. Curiosamente, esta oposição 

é representada, nos meios académico e científico, por duas disciplinas com a mesma origem 

etimológica: economia e ecologia
5
. Esta oposição e analogia não são mais do que um reflexo 

da natureza humana no seu duplo contexto, natural e social, ambiental e cultural. Desta duali-

dade resulta o problema. Com efeito, como ser vivo, o homem é um elemento do meio natural 

e, como tal, submetido às suas leis. 

Segundo Carvalho (2007), esse conjunto de preocupações, que marca a emergência de 

uma consciência ecológica nos anos sessenta na sequência de um conjunto de catástrofes 

ambientais provocadas na sua maioria pela ação direta do homem, insere-se num contexto de 

mudanças sociais globais assentes numa transição de valores, bem como na posterior institu-

cionalização do problema ambiental assente na emergência de novos movimentos sociais e da 

sua mediatização. 

 

Emergência e institucionalização do conceito de desenvolvimento sustentável 

Apesar de em 1980 ter sido apresentado um conceito de desenvolvimento sustentável 

pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, ele emerge 

definitivamente no relatório de Brundtland e inicia o seu processo de institucionalização na 

ECO-92, onde efetivamente se configura e ganha impulso através da apresentação da Agenda 

21 (Hall & Lew, 1998). Destacam-se, posteriormente, um conjunto-chave de iniciativas inter-

nacionais promovidas pela ONU que continuaram a valorizar o conceito. É o caso da Cimeira 

Social de Copenhaga, em 1995, onde emerge a dimensão social do desenvolvimento sustentá-

vel; a Conferência de Joanesburgo, em 2002, designada de Rio+10 e na qual é debatida a con-

figuração geopolítica da sustentabilidade; a Conferência do Rio, em 2012, designada de 

Rio+20, realizada com o desígnio de alcançar um compromisso com o desenvolvimento sus-

tentável, mas que acabaria praticamente com a ausência de compromissos, revelando-se um 

fracasso a este nível. 

Na definição clássica do relatório de Brundtland, desenvolvimento sustentável é “o 

desenvolvimento que dê resposta às necessidades do presente, sem comprometer a possibili-

dade de as gerações futuras darem resposta às delas” (WCED, 1991, p. 54). Esta formulação é 

uma resposta aos problemas e desigualdades sociais, comprometendo a satisfação das neces-

sidades de uma parcela significativa da população mundial e uma resposta ao processo de 

degradação ambiental gerado pelo estilo de crescimento, que tende a limitar as oportunidades 

                                                           
5
 Os termos economia e ecologia têm origem na palavra grega Oikos, que significa casa, habitat. Ecologia, signi-

ficando o ´estudo da casa` e economia o ´governo da casa`. O conceito de ecologia foi introduzido por Haeckel 

em 1866. Cf Carvalho, 2007. 
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das gerações futuras. Para a WCED (1991), esta definição contém em si dois conceitos bási-

cos: “o conceito das necessidades, em especial as necessidades essenciais dos débeis econó-

micos deste mundo, a que se deve dar atenção prioritária; e a ideia dos limites impostos pelo 

presente nível da tecnologia e da organização social à capacidade de o ambiente dar resposta 

às necessidades de hoje e de amanhã” (p. 54). Ainda segundo a WCED (1987), “em essência 

o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança orientada, em que a exploração dos 

recursos, o sentido dos investimentos, o norteamento do desenvolvimento tecnológico e as 

mutações institucionais estão todos em harmonia e incrementam a capacidade presente e futu-

ra de dar satisfação às necessidades e aspirações humanas” (Capítulo I, ponto 15). 

As dimensões do conceito de desenvolvimento sustentável, e decorrente do relatório de 

Brundtland e da ECO-92, inicialmente limitavam-se a duas: o desenvolvimento económico e 

a proteção do ambiente. Após a realização da Cimeira Social de Copenhaga, em 1995, foi 

integrada a vertente social como a terceira dimensão do conceito em análise. A sua implemen-

tação passa, assim, a realizar-se com base em três dimensões essenciais: o desenvolvimento 

económico, a coesão social e a proteção do ambiente. Atualmente, a estas deve acrescentar-se 

a vertente política/institucional, que chama a atenção para as questões relativas às formas de 

governação das instituições e dos sistemas legislativos nos seus diversos níveis (ex. princípios 

de flexibilidade, transparência, democracia) e para o quadro de participação dos grupos de 

interesse (sindicatos e associações empresariais) e da sociedade civil (ONG), considerados 

como parceiros essenciais na promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável (Carva-

lho 2009). 

O desenvolvimento sustentável parte de uma nova perspetiva de desenvolvimento e 

estrutura-se sobre duas solidariedades: solidariedade sincrónica, com a geração presente, e 

solidariedade diacrónica com as gerações futuras (Sachs, 1990). O bem-estar das gerações 

actuais não pode comprometer as oportunidades e necessidades futuras; e o bem-estar de uma 

parcela da geração atual não pode ser construído em detrimento de outra parte, com oportuni-

dades desiguais na sociedade. A parcela da geração atual que padece de pobreza e desigualda-

de não se pode sacrificar em função de um futuro improvável e imponderável para os seus 

filhos e netos, assumindo um comprometimento com o futuro sem sequer ter presente. 

Entre dezenas de documentos emanados da ONU, que continuam a valorizar o conceito, 

salienta-se a Declaração do Milénio da ONU, em 2000, que estabelece para o período de 

2000-2015 oito objetivos chave para se alcançar um verdadeiro desenvolvimento sustentável 

e, em 2015, o estabelecimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2015-2030. Em 

termos da União Europeia, salientam-se: o 5º Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

1993-2000, designado ´Em Direcção ao Desenvolvimento Sustentável`; A Estratégia Europeia 

de Desenvolvimento Sustentável, em 2001 e 2006; o 6º Programa de Ação em Matéria de 

Ambiente, 2001-2010; o 7º Programa de Ação em Matéria de Ambiente, 2011-2020, aprova-

do em 2013
6
. Como documento estruturante de uma abordagem sustentável ao desenvolvi-

mento, salienta-se, por fim, a importância da Agenda 21 Local, decorrente da ECO-92. Con-

tudo, a sua elaboração e implementação por parte de um número significativo de municípios 

vem pecando por tardia. 

                                                           
6
 Note-se que o 1º Programa de Ação em Matéria de Ambiente da UE foi aprovado em 1973, precisamente no 

momento de viragem que os autores referiram anteriormente. 
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A institucionalização do desenvolvimento sustentável em Portugal 

A institucionalização do desenvolvimento sustentável em Portugal decorre paralelamen-

te do cenário descrito anteriormente e é influenciado pelo conjunto de iniciativas internacio-

nais promovidas pela ONU e pela União Europeia, particularmente com realce para o período 

subsequente à entrada de Portugal para a então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 

1986.  

Em Portugal, no ano de 1971, é constituída a Comissão Nacional do Ambiente (CNA)
7
, 

o primeiro organismo oficial a ocupar-se deste setor para responder, essencialmente, a solici-

tações políticas externas, decorrentes do enquadramento de Portugal em organismos interna-

cionais, nos quais o problema ambiental obtivera já um lugar de destaque na agenda política. 

A CNA terá sido criada para responder ao convite da ONU para Portugal estar presente na 

Cimeira de Estocolmo que se realizaria no ano seguinte em Estocolmo. 

Na sequência da Revolução de Abril de 1974, é criado o Ministério do Equipamento 

Social e Ambiente, incorporando pela primeira vez uma Subsecretaria de Estado do Ambien-

te, que em 1975 passaria a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) a cuja criação e organiza-

ção esteve ligado Gonçalo Ribeiro Telles. Refira-se o seu papel muito relevante na emergên-

cia de políticas públicas em matéria de ambiente e ordenamento do território, tendo, por 

exemplo, sido o grande impulsionador da criação da legislação da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), em 1982, e da Reserva Ecológica Nacional (REN), em 1983. Ainda no ano de 1975, é 

criado o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, atualmente desig-

nado de Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

Em 1976, a Constituição da República Portuguesa consagra no artigo 66.º os Direitos do 

Ambiente. Segundo Carvalho (2007), tal revela um sinal claro de que, embora numa época 

em que o problema ambiental ainda assume fraca envolvência pública e política, este já é ins-

crito nas preocupações estratégicas dos principais atores do jogo político, no tocante à para-

metrização constitucional do modelo macrossocial para o qual se devia encaminhar a nova 

democracia.  

Em 1979, é criado o Ministério da Qualidade de Vida, para tutelar alguns serviços liga-

dos ao ambiente (entre eles a Secretaria de Estado do Ordenamento Físico e Ambiente, criada 

em 1978 em substituição da SEA), mas não todos, e que se manteve até 1985. 

Entre 1985 e 1989, em aparente contraciclo relativamente aos indicadores acima apre-

sentados, o ambiente volta à categoria de Secretaria de Estado, nomeadamente a Secretaria de 

Estado do Ambiente e Recursos Naturais (SEARN), tutelada pelo Ministério do Plano e da 

Administração do Território. Para Carvalho (2007), esta inscrição em contraciclo será talvez 

apenas aparente, visto que, embora regressando ao nível de Secretaria de Estado, o tema 

ambiental se autonomiza face à designação genérica de “qualidade de vida”, que se cristaliza-

ra num ministério com pouco poder político e que, como se referiu, nem sequer tutelava todas 

as áreas da política ambiental. Na nova SEARN, ao invés, é promovido um novo grau de ins-

titucionalização das políticas ambientais, aparentemente contando com um respaldo mais forte 

no seio de um ministério de grande peso político. Carvalho (2007) destaca a este propósito a 

                                                           
7
 Pela Portaria nº 316/71, de 19 de junho [Cria, na Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, uma 

comissão permanente de estudos designada Comissão Nacional do Ambiente]. 
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importância da passagem de Carlos Pimenta, o qual viria a ter um papel importante no desen-

volvimento das políticas de ambiente em Portugal, nomeadamente pelos contributos decisivos 

que teve na criação da Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente e da Direcção-Geral de 

Recursos Naturais. Neste contexto de institucionalização, em 1987, é criado o Instituto 

Nacional do Ambiente, posteriormente Instituto de Promoção Ambiental, Instituto do 

Ambiente e a atual Agência Portuguesa do Ambiente. 

Em 1990, bastante tardiamente em comparação com outros países europeus, e face à 

importância dum organismo desta natureza, é criado um ministério específico para a área do 

ambiente, o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais (MARN). No ano seguinte, sob a 

responsabilidade de um grupo de trabalho constituído por especialistas de reconhecido mérito 

científico
8
, o MARN publica o ´Livro Branco sobre o Estado do Ambiente em Portugal`, com 

a primeira importante radiografia sobre o ambiente no contexto do regime político democráti-

co. 

Em 1992, é criado o Conselho Económico e Social, em substituição do Conselho de 

Concertação Social, onde as ONGA passam a ter assento, facto que parece conferir reconhe-

cimento às questões do ambiente enquanto componente importante do desenvolvimento. 

Em 1994, é elaborado o Plano Nacional de Política do Ambiente (PNPA)
9
, o qual é 

aprovado em 1995. Elaborado, apenas, dois anos decorridos sobre a ECO-92, constitui um 

importante documento em termos políticos e de orientação estratégica. Efetivamente o PNPA, 

para além das medidas de orientações estratégicas da política de ambiente, dos objetivos e 

ações programáticas específicas do MARN, e dos instrumentos para a implementação da polí-

tica de ambiente, incorpora também um conjunto de objetivos e ações programáticas intersec-

toriais em que se inseriam as diversas atividades económicas, o ordenamento do território e as 

diversas políticas públicas. Tal, independentemente dos resultados obtidos com as políticas 

seguidas posteriormente, denota o reconhecimento da necessidade de políticas integradas em 

termos de ambiente e desenvolvimento. 

Em 1997, é criado o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentá-

vel, ao qual compete acompanhar a aplicação e desenvolvimento da Lei de Bases do Ambien-

te e, particularmente, emitir parecer e recomendações sobre a Estratégia Nacional de Conser-

vação da Natureza e da Biodiversidade. 

No ano de 1998, é criada e Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo, 

mais uma vez de forma tardia, na medida em que um importante conjunto de legislação res-

peitante ao ordenamento do território tinha já sido criado sem que houvesse uma lei de bases. 

A título de exemplo, enumeramos a Lei da RAN (1982) e a Lei da REN (1983), assim como 

diversa legislação relativa aos Planos Diretores Municipais. 

                                                           
8
 Grupo constituído pelos Professores Filipe Duarte Santos (coordenador), Carlos Borrego, Fernando Santana, 

Miguel Magalhães Ramalho e José Faria Santos. 
9
 Coordenado pelo Professor Francisco Nunes Correia. 
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Em 1999, com a instituição do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

pela primeira vez o ambiente e o ordenamento do território são englobados num mesmo 

ministério
10

. 

No início deste século começa a ser preparada a Estratégia Nacional de Desenvolvimen-

to Sustentável (ENDS), a qual, devido às sucessivas mudanças de governo entretanto ocorri-

das, teve várias versões (2002 e 2004) até finalmente ser aprovada em 2007, a ENDS 2005-

2015. A ENDS pretendia assumir-se como um instrumento mobilizador da sociedade portu-

guesa, dos diferentes parceiros sociais e, individualmente, de cada cidadão em particular, para 

os desafios do desenvolvimento sustentável do país e incorporava de forma clara as quatro 

dimensões do desenvolvimento sustentável. Três de forma explícita e sobre as quais se estru-

turava toda a estratégia: a ambiental, proteção e valorização do ambiente; a económica, 

desenvolvimento económico; e a social, coesão social. A quarta, de forma implícita, era a 

institucional/política, traduzida na forma de implementação/governança da estratégia. Salien-

ta-se que a ENDS era composta por um vasto conjunto de planos estratégicos setoriais, quer 

em termos das atividades económicas, quer em termos da gestão e salvaguarda do ambiente e 

recursos naturais, para permitir desenvolver políticas integradas de desenvolvimento numa 

perspetiva de sustentabilidade. 

A crise económica que atingiu o mundo em geral e que afetou bastante Portugal terá 

constituído um obstáculo para a implementação da ENDS de forma efetiva e integrada. Con-

tudo, para além da crise, podem também questionar-se as opções políticas adotadas. Apesar 

da execução de um conjunto de planos setoriais, a ENDS ficou muito aquém do proposto, 

mas, ainda assim, constituiu-se como um marco importante para a institucionalização do 

desenvolvimento sustentável em Portugal. Dos diversos planos elaborados, salienta-se, pelo 

seu caráter estruturante e integrador, a aprovação do Plano Nacional de Política de Ordena-

mento do Território. 

Em 2015 é proposto pelo governo e subscrito por 82 entidades públicas e privadas o 

´Compromisso para o Crescimento Verde`, que engloba treze medidas. Não é uma estratégia 

de desenvolvimento sustentável mas, se devidamente implementado, é um importante docu-

mento em matérias de salvaguarda e uso racional dos recursos naturais. 

As Grandes Opções do Plano (GOP), desde o início deste século, embora com mais 

relevância a partir de 2005
11

, têm dado igualmente importância às questões da sustentabilida-

de. Também nestes documentos, o período de crise teve as suas repercussões na ênfase dada a 

estas questões, parecendo refletir o clássico pensamento atávico de que o desenvolvimento 

sustentável é só ambiente e que este é inimigo do desenvolvimento económico. Terminamos 

esta referência às GOP, com o documento das GOP para 2017, aprovado em outubro de 2016, 

                                                           
10

 A componente do Ordenamento do Território estava anteriormente englobada no Ministério do Equipamento 

Planeamento e Administração do Território. Este, responsável pelas obras públicas, mostrou muitas vezes difi-

culdades em articular as políticas de ordenamento e conservação da natureza com os grandes empreendimentos 

que tutelava. 
11

 Cf GOP de 2005 a 2017. As GOP, entendidas como “instrumentos da política económica do Governo que 

fundamentam a orientação estratégica da política de desenvolvimento económico e social” (AR, 2017), são apre-

sentadas anualmente pelo Governo à Assembleia da República como proposta de lei, em conjunto com a propos-

ta de lei do Orçamento de Estado e com tradução financeira no Orçamento de Estado. GOP de curto prazo, e 

também por períodos mais alargados, GOP de médio prazo. 
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em que o desenvolvimento sustentável volta a ter grande relevância e onde é dado particular 

destaque a dois aspetos que consideramos de grande relevância: ´a valorização do território` e 

a promoção de uma ´economia circular`
12

. “A economia circular emerge da história de medi-

das de incentivo à mudança do paradigma económico, que garanta a preservação da utilidade 

e valor dos recursos (materiais e energéticos) pelo máximo tempo possível, salvaguardando 

simultaneamente os ecossistemas e o capital financeiro das empresas e da sociedade civil e 

promovendo uma relação virtuosa entre o desempenho ambiental e o desempenho socioeco-

nómico” (Assembleia da República, 2016, p. 4856). 

 

Importância da política pública no desenvolvimento sustentável do turismo: breves 

notas 

O turismo sustentável constitui uma abordagem de desenvolvimento que decorre do 

modelo mais global de desenvolvimento sustentável (Borges, 2016). Pode ser definido como 

o turismo que tem em plena conta os seus impactos económicos, sociais e ambientais, atuais e 

futuros, satisfazendo as necessidades dos visitantes, indústria, ambiente e comunidades de 

acolhimentos (UNEP & WTO, 2005). Em corolário, neste domínio também é importante que 

as políticas do setor do turismo sejam consequência de diretrizes políticas de ordem hierár-

quica superior.  

O desenvolvimento do sistema turístico é constantemente influenciado pela dinâmica de 

diversas forças que operam direta e indiretamente no seu ambiente interno e na sua envolven-

te externa. De acordo com WTO (1997), uma das mais importantes surge do contexto em que 

emergem e se desenvolvem as políticas, leis, regulamentações e outras ações governativas 

especificamente dirigidas para o turismo, assim como das ações similares provenientes de 

diversos outros domínios setoriais políticos com algum tipo de influência no turismo. 

Segundo Hall e Jenkins (1995), a formulação de políticas turísticas é uma atividade 

indissociável da atividade política, “influenciada pelas características económicas, sociais e 

culturais de uma sociedade, assim como pelas estruturas formais do governo e outras caracte-

rísticas do sistema político” (p. 5). Num contexto atual, em que todos os problemas descritos 

anteriormente se agravaram à escala mundial, compreende-se a urgente e estreita relação entre 

desenvolvimento sustentável e turismo sustentável ao nível da política e das diferentes escalas 

geográficas de intervenção institucional. 

Precisamente, um dos papéis tradicionais mais importantes atribuídos aos governos da 

maior parte dos países ocidentais é estabelecer a política pública de turismo enquanto instru-

mento de nível macro que, num horizonte temporal significativo, apresente de forma clara as 

suas intenções e iniciativas para o desenvolvimento do setor (Cooper, 2012; Hall, 2008; Hol-

loway & Humphreys, 2012). Paralelamente cabe-lhes relacionar essa política com outros 

domínios e políticas setoriais (ex. política ambiental, cultural, educativa, financeira, agrícola, 

tecnológica, alfandegária e de imigração, transportes) e estabelecer a estrutura administrativa 

pública de apoio à sua eficaz concretização (Cooper, 2012), uma vez que as políticas turísticas 

não existem per si, mas antes fazem parte integrante de um vasto conjunto de políticas sociais 

                                                           
12

 O conceito de economia circular é desenvolvido no documento da UE, ´Manifesto para uma Europa Eficiente 

de Recursos` (CE, 2012). 
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e económicas que norteiam o funcionamento da sociedade em geral (Goeldner e Ritchie, 

2012). Outros domínios políticos também controlados pelos governos podem ter um efeito 

significativo no nível de sucesso do turismo sustentável. Por isso, é tarefa complexa garantir o 

controlo de todas as variáveis que ditam a atratividade, o sucesso, a competitividade e a sus-

tentabilidade de um destino e dos produtos turísticos. 

 

Metodologia 

Recolha e tratamento dos dados 

Tendo em conta que o objetivo principal deste artigo é identificar a retórica do contexto 

político-institucional no qual o setor turístico tem vindo a ser comprometido com o processo 

de desenvolvimento sustentável a nível nacional e, consequentemente, como se comprometeu 

a nível setorial, em termos metodológicos, optou-se por fazer uma análise exploratória de 

conteúdo a documentos de cariz político, em duas fases complementares.  

O objetivo específico da primeira fase de análise foi o de verificar se o turismo é men-

cionado em documentos nacionais de estratégia política, editados e divulgados pelo governo, 

que versam sobre as opções governativas para Portugal nas áreas do ambiente e do desenvol-

vimento sustentável (Tabela 1). Sempre que foram encontradas referências, refere-se em que 

contexto é que as mesmas são feitas. 

Tabela 1. Documentos identificados para análise de caráter transversal com alusão ao turismo. 
Iniciativas Promotor 

1995 | Plano Nacional de Política do Ambiente (PNPA) Conselho de Ministros 

2007 | Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 

2005-2015) 

Conselho de Ministros 

Vários | Grandes Opções do Plano (GOP)  Conselho de Ministros 

 

Na segunda etapa da análise, e com o objetivo principal de identificar as principais 

linhas de opções governativas para promover o desenvolvimento sustentável do turismo nos 

últimos anos, a análise focou-se nos documentos de política setorial do turismo (Tabela 2). 

Tabela 2. Documentos identificados para análise no âmbito da política setorial do turismo. 
Iniciativas Promotor 

2007  Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 2006-2015 Conselho de Ministros 

2009  Bases das políticas públicas de turismo Ministério da Economia e da Inovação 

2013  Revisão do PENT para 2013-2015 Conselho de Ministros 

 

A identificação dos documentos oficiais para ambas as etapas de análise foi feita com 

base nos dados obtidos na revisão da literatura, recorrendo a ensaios com a sistematização dos 

conhecimentos que os autores deste estudo detêm sobre o assunto, decorrente da sua expe-

riência de vários anos de investigação nesta área (Carvalho, 2007; Borges, 2016). Foram, ain-

da, consultadas as páginas oficiais da internet das instituições públicas que têm sido responsá-

veis por estas áreas governativas. 

Depois de identificados os documentos necessários para a recolha de dados, foi feita a 

análise documental de forma condensada, tal como Bardin (2014) e Smith (2017) sugerem 
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que se faça nestes contextos. Para a análise dos dados recorreu-se a um software de apoio à 

análise de dados qualitativos. Uma vez compilados todos os documentos necessários para a 

análise, em termos genéricos, a sua caracterização foi feita em termos de tipo, designação, ano 

de publicação, autores, âmbito temático, âmbito temporal e geográfico/territorial. A primeira 

etapa de exploração do conteúdo de cada um dos documentos foi feita através de uma leitura 

parcial dos mesmos, embora integral em casos pontuais. Esta abordagem permitiu verificar a 

sua estrutura interna, o tipo de conteúdos (tendo em conta a abrangência do conceito em aná-

lise e as limitações da dimensão do artigo) e a forma como se apresentam organizados. Após 

esta familiarização com os documentos, recorreu-se a ferramentas de pesquisa de palavras e 

expressões que, de forma rápida e eficaz, permitiram identificar se a informação pretendida 

era ou não referida. Quando, no conteúdo dos documentos, se identificavam referências rele-

vantes sobre o assunto em análise, isolaram-se as frases e/ou parágrafos consoante o detalhe 

com que a informação se apresentava. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

Seguidamente apresentam-se os excertos considerados mais relevantes sobre a informa-

ção compilada. 

 

Iniciativas a favor do desenvolvimento sustentável: principais referências a favor do 

desenvolvimento de um turismo sustentável 

Com base nos documentos de caráter transversal identificados no capítulo da revisão da 

literatura, relativos à institucionalização do desenvolvimento sustentável em Portugal, anali-

sam-se, nesta primeira fase, os que apresentam referências específicas ao turismo, nomeada-

mente o PNPA, a ENDS 2005-2015 e as GOP. 

O documento PNPA, aprovado três anos após a ECO-92, e a consequente emergência 

do conceito de desenvolvimento sustentável, atribui grande relevância ao setor do turismo. O 

setor do turismo surge integrado no ponto ´4 Objectivos e Acções Programáticas Intersecto-

riais`. Na parte introdutória do documento (PNPA, 1995), quanto à ´Caracterização e Objecti-

vos Gerais`, é feita uma referência clara a um desenvolvimento sustentável do setor do turis-

mo: “(…) por outro lado ganha um peso crescente a noção de indispensabilidade de se optar 

por um desenvolvimento turístico sustentável (…)”. Assim, na abordagem da problemática 

turismo-ambiente, sobressaem três grupos de ações:  

a) Intensificação da investigação do fenómeno, através da realização de estudos de ava-

liação de binómio turismo-ambiente, sobretudo a nível do ordenamento turístico; b) Introdução 

de regras, critérios, medidas e acções tendentes à minimização de impactes ambientais provoca-

dos pelo desenvolvimento turístico ou à requalificação de recursos naturais susceptíveis de con-

tribuírem para a valorização da oferta turística; c) Acompanhamento de programas comunitários 

no domínio do Ambiente. (p. 170) 

As ´Áreas de Atuação e Principais Medidas` identificadas no PNPA (1995) distribuem-

se por 6 áreas, nomeadamente:  
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1) Avaliação dos impactes recíprocos da actividade turística e da qualidade do ambiente; 

2) Minimização dos impactes ambientais da actividade turística; 3) Valorização do ambiente 

como factor de atracção turística; 4) Elaboração de um Plano de Ordenamento Turístico, no 

contexto do desenvolvimento sustentável; 5) Desenvolvimento de acções concretas no ordena-

mento turístico do litoral; 6) Promoção e divulgação da informação. (p. 172)  

Como se referencia posteriormente, estas e outras áreas e medidas foram lentamente 

desenvolvidas em iniciativas autónomas até à atualidade. 

Relativamente à ENDS 2005-2015, o turismo merece um grande destaque enquanto ati-

vidade económica no quadro de desenvolvimento sustentável do país, referindo-se de forma 

específica e distribuída pelo país, as suas caraterísticas em termos de recursos. Por isso, em 

função dos diversos planos setoriais a desenvolver no âmbito da ENDS, também surge um 

plano específico para o turismo, nomeadamente o Plano Estratégico Nacional do Turismo 

(PENT), que será analisado na subsecção seguinte. Destaca-se, ainda, no âmbito do Plano de 

Implementação da ENDS (designado de PIENDS), o ponto 5 sobre a ´Conservação da nature-

za e da biodiversidade articulada com as políticas sectoriais e de combate à desertificação`, 

que apresenta um vetor específico para o turismo designado de ´Promoção do Turismo para o 

Desenvolvimento Rural`. Este inclui o “apoio à dinamização de actividades turísticas compa-

tíveis com a conservação do património natural e paisagístico, particularmente em regiões de 

baixa densidade humana” (PIENDS 2005-2015, p. 32). 

No âmbito da análise dos documentos referentes às GOP, através dos quais o Executivo 

expressa as suas opções, linhas orientadoras e prioridades de atuação, foram identificadas 

inúmeras passagens que permitem evidenciar de forma direta e indireta a relação entre o 

desenvolvimento sustentável e o turismo nas suas múltiplas vertentes. No entanto, devido às 

características do presente artigo, não é viável apresentá-las todas com o detalhe cronológico 

e de conteúdo que seria desejável para uma abordagem mais exaustiva. Neste sentido, optou-

se por fazer uma primeira referência às GOP para 1999 (AR, 1998), nas quais o turismo surge 

enquadrado na ´3.ª Opção - Criar condições para uma economia competitiva geradora de 

emprego, promover uma sociedade solidária`, concretamente na linha de ação 

´Competitividade e Internacionalização`. Neste contexto, e tendo em conta o objetivo do pre-

sente artigo, salienta-se a apresentação de três objetivos gerais para o turismo num horizonte 

de médio e longo prazo, entre os quais surge o desenvolvimento sustentável do turismo nos 

seguintes termos: “através do reforço do planeamento turístico integrado, tendo sempre pre-

sente a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento turístico com a salvaguarda dos 

recursos primários e o ordenamento do território” (AR, 1998, p. 7384(85)).  

No início da década de 2000, não se identificaram referências expressas que permitam 

referir que o turismo sustentável surge nas GOP de forma mais concretizada. No âmbito das 

GOP para 2000 (AR, 2000) é apresentado um balanço sobre a Economia no período de 1996 a 

1999, na qual se inclui o domínio sectorial do turismo. Entre outras referências, realça-se a 

“Promoção da qualidade global, através da articulação a diferentes níveis (ambiente, ordena-

mento do território, rede de comunicações, qualidade dos serviços de apoio, etc.) e simultânea 

consciencialização e responsabilização dos diversos agentes (Estado, Autarquias, Empresas, 

Consumidores e Comunidades de Acolhimento)” (AR, 2000, p. 1490-(77)). Esta referência à 

articulação de iniciativas entre atores assume importância na presente análise, uma vez que 
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tem sido muito incentivada nos últimos anos através do pilar da governança para a sustentabi-

lidade, no âmbito do desenvolvimento sustentável. No capítulo das ´6 Grandes Opções de 

Política para 2000-2003`, o turismo surge referenciado de forma secundária em diversos con-

textos governativos, nomeadamente no âmbito da política de cultura enquanto uma das áreas 

governativas que lhe é afim (associado às indústrias culturais e ao turismo cultural), da políti-

ca do desporto e da juventude, no Programa do Turismo Sénior, na promoção e internaciona-

lização da imagem de Portugal e do ambiente. Quanto às medidas de política setorial para o 

turismo, o Governo assume que o turismo é considerado um setor fundamental e, com o obje-

tivo de promover Portugal como um destino turístico de qualidade, diferenciado e competiti-

vo, identifica cinco medidas principais. Entre estas, destacam-se neste artigo duas. A primeira 

é a “actuação sobre os factores-chave para o sucesso do sector do turismo, garantindo a sua 

sustentabilidade” (AR, 2000, p. 1490-(79)), propondo 6 formas de o concretizar. A segunda é a 

referência à “Preparação de uma Lei de Bases do Turismo, onde se definirão as grandes orien-

tações estratégicas para o sector, a par das normas gerais que assegurarão o exercício da acti-

vidade turística e a sua interacção com outros sectores” (AR, 2000, p. 1490-(79)). No contex-

to dos principais objetivos do ´Ambiente e Ordenamento do Território` para 2000, particular-

mente sob o tema ´Conservação da Natureza`, também se destaca a referência à “criação de 

condições para a melhoria das condições de vida nas áreas protegidas, designadamente através 

do desenvolvimento do programa de Turismo da Natureza” (AR, 2000, p. 1490-(94)). Foi 

precisamente na dimensão ecológica da sustentabilidade que em Portugal surgiram as primei-

ras iniciativas institucionais ao nível do destino turístico, particularmente na rede de áreas 

classificadas tuteladas pelo ICNF, através do Programa Nacional de Turismo de Natureza, 

criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98, de 25 de agosto, e cujo enqua-

dramento foi renovado em 2015, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2015, 

de 21 de julho.  

Nas GOP para 2001 e para 2002, no âmbito da secção da ´Economia`, na qual surge a 

maior parte das menções ao setor turístico, mantêm-se as referências às medidas de política de 

caráter horizontal (que reforçam a competitividade empresarial) e de caráter setorial (que 

intervêm em fatores específicos de modernização e estruturação), sem fazer referência especí-

fica aos conceitos em análise neste artigo. Em 2003, tendo presente este quadro de crescimen-

to e a sua importância para a economia nacional, o Governo elege o turismo como um eixo 

central do modelo de desenvolvimento económico e social do País, nomeadamente através da 

aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2003, de 1 de agosto, que aprovou o 

Plano de Desenvolvimento do Sector do Turismo (PDT), com cerca de 40 medidas calendari-

zadas. Por outro lado, a tónica da ação governativa baseia-se numa lógica de conceção e 

desenvolvimento de políticas integradas e desenvolvidas conjuntamente com outras áreas 

setoriais (ex. cultura, educação, ambiente e ordenamento do território, emprego e formação 

profissional, transportes, desporto e diplomacia), tendo ainda em conta a articulação com o 

poder local. 

No âmbito das GOP 2003-2006, o turismo surge enquadrado na ´2.ª Opção - Sanear as 

finanças públicas e desenvolver a economia”. Apenas há a destacar a referência feita à neces-

sidade de se executarem políticas integradas e coordenadas com outras áreas de ação governa-

tiva (ex. transportes, ambiente, ordenamento e planeamento do território, emprego e formação 

profissional, desporto, promoção da imagem de Portugal), para que o país aposte na qualidade 
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e na excelência e, paralelamente, suscite uma adesão nacional à sua vocação para o turismo 

(AR, 2002).  

No âmbito das GOP 2005-2009 (AR, 2005), o turismo surge no contexto da ´3ª Opção - 

Melhorar a Qualidade de Vida e Reforçar a Coesão Territorial num Quadro Sustentável de 

Desenvolvimento`, na subsecção ´Políticas essenciais para o Desenvolvimento Sustentável`. 

A par da ´Mobilidade e Comunicação`, ´Energia`, ´Desenvolvimento Agrícola e Rural`, 

´Pesca e Aquicultura` e ´Assuntos do Mar`, o turismo surge como uma das seis políticas 

essenciais para o desenvolvimento sustentável. No entanto, no capítulo do ´Turismo` apenas 

sobressaem a definição da já anunciada Lei de Bases [referida posteriormente neste artigo], 

que consagre as linhas orientadoras e a estratégia de uma Política Nacional de Turismo, e a 

aplicação de planos de intervenção turística plurianuais, articulados à escala das regiões. Entre 

2005 e 2006, o Programa de Governo reafirma o cluster Turismo-Lazer como setor estratégi-

co prioritário para o País, a enquadrar num modelo de desenvolvimento que privilegia a qua-

lidade numa perspetiva de sustentabilidade ambiental, económica e social. Em janeiro de 

2006 são apresentadas publicamente as linhas orientadoras de elaboração do PENT, defen-

dendo uma estratégia assente num modelo apoiado no conceito de sustentabilidade, debatido 

entre empresários, associações do setor, sociedade civil e administração pública. Assume-se 

que o PENT está em linha com o Programa de Ação para a Estratégia de Lisboa e o Plano 

Tecnológico. 

No âmbito das ´Principais Linhas de Ação` para 2007 das GOP (AR, 2006), o turismo é 

um dos domínios de política considerados essenciais para o desenvolvimento sustentável. É 

integrado na ´3.ª Opção - Melhorar a Qualidade de Vida e Reforçar a Coesão Territorial num 

Quadro Sustentável de Desenvolvimento` e assenta no seguinte conjunto de intervenções: 

“Aumentar, qualificar e diversificar a procura; Reforçar o posicionamento competitivo de 

Portugal; Aumentar a eficácia e eficiência dos serviços de apoio às empresas” (AR, 2006, p. 

6464). As GOP 2008 não sugerem mudanças de fundo na ação governativa face à do ano 

anterior no âmbito desta análise e nas GOP 2009 (AR, 2008) o turismo é assumido através de 

diversos objetivos, dos quais se destacam os mais importantes para o presente estudo: “pro-

moção da sustentabilidade e da qualidade da oferta turística, incentivando projetos que intro-

duzam componentes distintivas no âmbito da qualificação do património, da proteção ambien-

tal e diferenciação/inovação (…)” (p. 5582); “aumento da competitividade dos destinos, dos 

produtos e das empresas do turismo, desenvolvendo vectores de conhecimento temático (ati-

vidade turística, estratégia, marketing, tecnologia, formação e competências, sustentabilidade 

e competitividade), e introduzindo modelos de monitorização e previsão de apoio à decisão” 

(p. 5582). 

No âmbito das GOP 2010-2013 (AR, 2010), é assumida a necessidade de se proceder à 

revisão do PENT, “em articulação com as associações do sector, adaptando objetivos e metas 

à conjuntura económica e às tendências internacionais do setor do turismo, tendo em vista 

melhorar a competitividade” (p. 1466-(13)) e que “a qualidade e sustentabilidade da oferta 

turística nacional serão valorizadas, dando continuidade ao processo de reclassificação dos 

estabelecimentos turísticos” (p. 1466-(14)). 

No âmbito das GOP para 2012-2015 (AR, 2011), e em comparação com as GOP ante-

riores, observa-se uma abordagem diferente à apresentação das opções governativas para o 
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turismo, que surge referenciado na ´5.ª Opção - O Desafio do Futuro: Medidas setoriais priori-

tárias`, no contexto do crescimento sustentável e duradouro da Economia e Emprego. Para 

este período, defende-se para o setor do turismo uma “aposta na diferenciação e autenticidade 

dos serviços e dos produtos, e na diversificação de mercados, de forma a reduzir a sua atual 

concentração, através de uma visão estratégica partilhada entre atores públicos e privados, 

inovação e eficiência na gestão dos recursos financeiros, reforço da acção reguladora e simpli-

ficação da legislação” (AR, 2011, p. 5538-(43)). As GOP para 2013 (AR, 2012) voltam a des-

tacar, entre outras referências, a “concretização de um modelo de cooperação estreita entre os 

agentes públicos e privados, onde a administração pública, no plano nacional e regional, terá 

um papel fulcral” (p. 7424-(34)). As GOP para 2015 (AR, 2014), entre outras iniciativas, refe-

rem “que em 2015 será ainda revisto o PENT de modo a que este possa enquadrar as políticas 

públicas para o setor do turismo, articulando-as eficazmente com o setor privado e asseguran-

do as condições de base para o seu crescimento continuado” (p. 6546-(45)). 

Nas GOP 2016-2019 (AR, 2016), o Governo traça um caminho alternativo, o qual refe-

re como gerador de melhores resultados económicos e sociais, e no âmbito do qual o turismo 

não surge, de forma explícita, no elenco temático dos trinta e cinco compromissos e políticas 

governativas. O turismo surge referido de forma transversal enquanto atividade setorial capaz 

de gerar impactes em variados domínios (ex. cultura, ensino superior, valorização do interior). 

No âmbito das GOP para 2017 (AR(a), 2016) é assumida a necessidade de promover a inova-

ção no turismo, aumentando a atratividade dos destinos ao longo do ano. Alude-se à impor-

tância estratégia do turismo enquanto atividade exportadora, “representando 15,3% do total 

das exportações de bens e serviços e sendo responsável por 8% do emprego” (AR(a), 2016, p. 

4851). Nestas GOP o Governo lançou a ET27 - Estratégia para o Turismo para a década, 

argumentando que a transversalidade do turismo requer uma integração de iniciativas, proje-

tos e agentes, exigindo, por isso, uma política de turismo inclusiva e global e a definição de 

um compromisso que garanta estabilidade em torno das grandes opções estratégicas. No 

âmbito desta estratégia,  

 

Iniciativas a favor do turismo: referências ao desenvolvimento sustentável no contexto 

da política setorial para o turismo 

Como já referido, no âmbito do desenvolvimento do setor turístico em Portugal, nos 

últimos anos surgiram diversas iniciativas políticas que se traduziram na edição de vários 

documentos. Nesta segunda fase da análise, a abordagem foca-se em dois: 1) o PENT; e 2) o 

documento que apresenta as bases das políticas públicas de turismo. A Resolução do Conse-

lho de Ministros n.º 53/2007, de 4 de abril, aprova os objetivos e as principais linhas de 

desenvolvimento do PENT para responder aos desafios estratégicos para o setor. Assume-se 

como um instrumento estruturante não só de orientação das políticas públicas, como também 

de articulação do turismo com outras áreas da ação governativa, numa perspetiva abrangente, 

além de permitir aos empresários antecipar as linhas de orientação do destino. Em 2013, é 

revisto e aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, em 16 de abril.  

Começa-se esta análise pelo documento referente à apresentação do PENT (Conselho de 

Ministros, 2007), que foi desenvolvido para o horizonte temporal 2006-2015. Neste, as pri-
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meiras referências expressas ao desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade surgem no 

Preâmbulo e são as seguintes: 

O Programa do XVII Governo Constitucional destaca o turismo como uma área decisiva 

para o desenvolvimento sustentável a nível ambiental, económico e social. (p. 2166) 

… [o turismo é um sector estratégico prioritário para o País] Contribui, assim, para a 

melhoria da qualidade de vida dos Portugueses e para a promoção da coesão territorial e identi-

dade nacional enquanto recurso indutor de inúmeras actividades com ele relacionadas, contri-

buindo para o desenvolvimento sustentado em termos ambientais, económicos e sociais. (p. 

2166) 

Pretende-se mobilizar os agentes do sector - públicos e privados, nacionais, regionais e 

locais - e os Portugueses em geral para o desenvolvimento sustentado do turismo, para que se 

consiga atingir níveis de crescimento superiores aos dos principais destinos europeus, através da 

promoção da qualidade da oferta, seja a qualidade ambiental do destino turístico, seja a qualida-

de dos empreendimentos ou dos serviços turísticos, seja a qualidade do património arquitectóni-

co. (p. 2167) 

A promoção da acessibilidade assume, neste domínio, também, uma importância funda-

mental, contribuindo para a promoção da qualidade, sustentabilidade e competitividade do nos-

so destino. (p. 2167) 

Na sequência da definição das linhas orientadoras e eixos de intervenção que norteiam 

esta estratégia [PENT], e da auscultação pública, o Governo incumbiu o Instituto de Turismo de 

Portugal, I.P., (…) entidade pública central à qual cabe promover a valorização e sustentabilida-

de da actividade turística nacional, de elaborar o Plano Estratégico Nacional do Turismo. (p. 

2167) 

Ao longo da Resolução são ainda identificadas mais oito referências à sustentabilidade, 

em secções diferentes do documento. Na secção II, designada de ´O Momento para Qualificar 

e Desenvolver o Setor do Turismo Nacional´, destaca-se a referência “Os objetivos para o 

setor são também ambiciosos, mas definidos com grande realismo. O setor deve crescer de 

forma sustentada acima da média europeia, particularmente em termos de receitas” (p. 2167). 

Na secção III, ponto 3, sobre as ´Linhas Orientadoras para as Regiões`, destaca-se a seguinte 

referência à sustentabilidade: “Destaca-se a necessidade de potenciar o crescimento do turis-

mo na cidade do Porto e de desenvolver o Douro como pólo turístico de paisagem cultural e 

desenvolvimento sustentado” (p. 2169).  

O ponto 4, sobre as ´Linhas de Orientação para os Pólos de Desenvolvimento Turístico`, 

refere a necessidade de “desenvolver seis pólos turísticos para diversificar a oferta turística 

em Portugal e implementar um modelo de desenvolvimento sustentado” (p. 2169) e que é 

“necessário assegurar a implementação de modelos de desenvolvimento sustentado” (p. 

2169). No âmbito do ponto 7, sobre o ´Enriquecimento da Oferta`, e a correspondente neces-

sidade de desenvolver e inovar conteúdos tradicionais portugueses que constituam fatores de 

diferenciação turística, declara-se que “é importante implementar, através dos bens culturais 

(museus e monumentos) e da paisagem disponíveis, âncoras de desenvolvimento regional, 

apostando na sua promoção integrada e sustentada através da criação de rotas, itinerários e 

circuitos” (p. 2171). No âmbito do ponto 8, sobre ´Qualidade Urbana, Ambiental e Paisagísti-

ca`, para tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagística uma componente fundamental do 
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produto turístico para valorizar/qualificar o destino Portugal, a análise permitiu identificar 

duas passagens mais relevantes: 

A existência de hospitais e outros serviços de saúde, nas regiões definidas como prioritá-

rias, com capacidade adequada para dar resposta à procura originada pelos fluxos turísticos é 

um elemento decisivo para a capacidade de atracção sustentada de mercados mais diferenciados. 

(p. 2171) 

No que diz respeito ao ambiente, deve promover-se a valorização do património paisagís-

tico e natural, bem como a biodiversidade, intervindo nomeadamente nas áreas classificadas, 

integrando políticas de conservação da natureza e princípios de utilização sustentável dos recur-

sos. (p. 2171) 

Na secção IV, que defende que a execução com sucesso das linhas de orientação estra-

tégica exige rigor, inovação e pró-atividade por parte das instituições públicas e do sector pri-

vado, surge a última referência ao desenvolvimento sustentável, no contexto da implementa-

ção dos cinco eixos estratégicos com base em onze projetos, com o seguinte âmbito: “(…) 

Desenvolvimento sustentado de pólos turísticos(…)” (p. 2173). 

O segundo documento em análise é o Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto, no 

qual são estabelecidas as bases das políticas públicas de turismo, enquanto setor estratégico da 

economia nacional, e definidos os instrumentos para a respetiva execução. Neste são apresen-

tados três princípios gerais das políticas públicas de turismo: o princípio da sustentabilidade; 

o princípio da transversalidade; e o princípio da competitividade. Concretamente no que diz 

respeito ao princípio da sustentabilidade, reafirmam-se as dimensões ambiental, social e eco-

nómica da sustentabilidade do turismo, já referenciadas no PENT, e defende-se que a adoção 

de políticas fomente: 

a) A fruição e a utilização dos recursos ambientais com respeito pelos processos ecológi-

cos, contribuindo para a conservação da natureza e da biodiversidade; 

b) O respeito pela autenticidade sociocultural das comunidades locais, visando a conser-

vação e a promoção das suas tradições e valores; 

c) A viabilidade económica das empresas como base da criação de emprego, de melhores 

equipamentos e de oportunidades de empreendedorismo para as comunidades locais. (Artigo 4, 

p. 5337) 

Na sequência da prossecução dos dez objetivos da Política Nacional de Turismo, apre-

sentados no Artigo 9, refere-se que eles se devem concretizar através de diversos meios, entre 

os quais se salientam os dois que aludem de forma mais expressa à abordagem da sustentabi-

lidade: 

a) Estímulo às entidades regionais e locais a planear, nas suas áreas de intervenção, acti-

vidades turísticas atractivas de forma sustentável e segura, com a participação e em benefício 

das comunidades locais; 

d) Adopção de medidas de política fiscal como incentivo ao desenvolvimento sustentável 

das actividades turísticas. (Art. 9.º-2, p. 5338) 

No âmbito das referências sobre os mecanismos de apoio ao investimento na atividade 

turística e de estímulo ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas (ex. aumento e 
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diversificação de linhas de incentivo e de financiamento), privilegia-se a inovação, a qualifi-

cação e a sustentabilidade (Art.º 14º). No âmbito do artigo que versa sobre os deveres do 

turista e do utilizador de produtos e serviços turísticos (Art.º 23º), refere-se que ambos devem 

adotar hábitos de consumo ético e sustentável dos recursos turísticos. A última referência sur-

ge no âmbito da “adoção de medidas de política fiscal que contribuam para o maior desenvol-

vimento das atividades económicas do sector, estimulem o consumo turístico interno e a des-

locação turística dos portugueses em território nacional, promovam a competitividade inter-

nacional das empresas, ou que incentivem a adoção de práticas que contribuam para o desen-

volvimento sustentável do turismo” (Art.º 25º, p. 5341). 

Em 2013, é aprovada a revisão do PENT para 2013-2015, através da publicação da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 24/2013, tal como já referido. Neste documento 

(Conselho de Ministros, 2013), as referências ao desenvolvimento sustentável no turismo sur-

gem ao longo de diversas secções do documento. Assume-se oficialmente que a “nova visão 

tem como eixo central a sustentabilidade de Portugal enquanto destino turístico, a par da qua-

lidade do serviço, da competitividade da oferta e da criação de conteúdos autênticos e expe-

riências genuínas de acordo com as tendências identificadas na procura” (p. 2170).  

No âmbito do capítulo II, ´Destino Portugal - visão e proposta de valor`, refere-se que 

“Portugal deve ser um dos destinos na Europa com crescimento mais alinhado com os princí-

pios do desenvolvimento sustentável, alavancado numa proposta de valor suportada em carac-

terísticas distintivas e inovadoras do país” (p. 2173). Na dimensão económica, defende-se que 

“em relação às receitas, base da rentabilidade e sustentabilidade das empresas, e num cenário 

de financiamento limitado, o objetivo é crescer 6,3% ao ano no mesmo período. Ou seja, 

aumentar o consumo médio do turista em Portugal, só possível com a qualificação e inovação 

da oferta das experiências vividas” (p. 2173). No contexto da estratégia de desenvolvimento 

por região, surgem referências associadas às seguintes regiões, sobretudo no âmbito de produ-

tos que valorizam a dimensão ecológica (ex. turismo de natureza, observação de aves, pas-

seios): Lisboa (p. 2183); Alentejo (p. 2184); Algarve (p. 2185); e Açores (p. 2186). 

Enquadrado no Capítulo III, ´Objetivos Estratégicos até 2015´, na quarta secção, sobre 

´Estratégia para um desenvolvimento sustentável´, defende-se a sustentabilidade dos destinos, 

para que sejam potenciados efeitos positivos e minimizados os que possam ter impactos nega-

tivos nas regiões e populações, nos seguintes níveis: 

a) Da sustentabilidade do desenvolvimento, fomentando o empreendedorismo e o desen-

volvimento de fileiras relacionadas e potenciando a interação com as comunidades locais e as 

suas atividades produtivas; 

b) Da sustentabilidade económica do setor via qualificação dos recursos humanos e do 

produto; 

c) Da aposta na inovação e desenvolvimento de um modelo de gestão da sazonalidade; 

d) Do urbanismo, valorizando a autenticidade, pela conservação e valorização do patri-

mónio, e intervindo em áreas públicas e exteriores; 

e) Da sustentabilidade do ambiente, apostando na utilização racional dos recursos natu-

rais e na valorização do património natural; 

f) Das paisagens naturais e culturais, focando na relação entre o turista e o espaço, região 

e comunidades da envolvência, contribuindo para a experiência global da visita. (p. 2188)  
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No âmbito da ´Capacitação das empresas e apoio ao investimento´, são apresentadas 

seis prioridades. Entre estas, há uma que defende que “no plano do financiamento às ativida-

des do turismo, é essencial transmitir de forma clara as prioridades de atuação (…) neste con-

texto, é prioritária a requalificação de empreendimentos em detrimento da criação de novas 

camas e a modernização dos negócios em linha com os pilares do desenvolvimento sustentá-

vel” (p. 2189). 

No âmbito do Capítulo IV, são referidos oito programas de desenvolvimento para o ali-

nhamento da estratégia com o novo contexto, as novas tendências e a auscultação das partes 

interessadas. No contexto desta visão renovada do turismo para 2013-2015, as referências 

surgem associadas ao ´Programa de Destinos Turísticos`, no qual se destaca que se “pretende 

desenvolver destinos turísticos acessíveis e sustentáveis, através dos seguintes projetos” (p. 

2195): 

g) Desenvolver destinos turísticos sustentáveis: i) Fundamento: A sustentabilidade deve 

constituir a base das políticas públicas à escala nacional, regional e local, orientadas para um 

desenvolvimento de longo prazo, gerador de riqueza e emprego, alicerçado nos valores e tradi-

ções locais, contribuindo para a preservação e conservação dos recursos naturais.” (…) ii) Ati-

vidades: “Capacitar os fornecedores de produtos e serviços turísticos para a sustentabilidade, 

estimulando a cooperação entre as partes interessadas e a diversidade de oferta”. (p. 2197) 

h) Promover a implementação de sistemas de qualidade no setor do turismo: [atividades] 

Dinamizar a implementação de processos de certificação de sistemas de gestão conducentes à 

sustentabilidade, designadamente das atividades nos espaços naturais, tendo em conta as verten-

tes da qualidade, do ambiente, da segurança e da responsabilidade social. (p. 2197) 

É ainda de destacar que, no ´Programa de Qualificação e Emprego` se alude à sustenta-

bilidade da seguinte forma: “(…) pretende-se qualificar os profissionais de turismo para a 

excelência do serviço e da gestão (…)” (p. 2199). Entre as várias profissões ou funções estra-

tégicas no setor do turismo, surge a referência a “técnicos de qualidade, ambiente e sustenta-

bilidade no turismo” e a referência a que “a integração de jovens qualificados para trabalha-

rem no turismo em conjunto com os atuais profissionais do setor pode contribuir para uma 

cadeia de valor mais sustentável e uma experiência turística melhor” (p. 2200).  

Esta breve análise cronológica à forma como as referências ao desenvolvimento sustentá-

vel do turismo surgem em diversos documentos nacionais de estratégia política global e, em 

particular, dos que se referem à política e estratégia turística nacional, evidencia que a retórica 

deste paradigma de desenvolvimento tem vindo a assumir novos contextos. Mais recentemen-

te, o discurso do executivo tem vindo a centrar-se numa visão integrada e promotora de liga-

ções intersetoriais competitivas, que valorizem padrões de interdependência económica, cultu-

ral e ecológica, e contrariem a tradicional fragmentação setorial de responsabilidades. Sendo 

esta uma das premissas para o sucesso do desenvolvimento sustentável, mais recentemente, os 

governos, através do Turismo de Portugal, I.P.
13

, tem apelado à participação dos diversos ato-

res, públicos e privados, no debate e definição das opções estratégicas governativas. Torna-se 

cada vez mais redundante estar sistematicamente a referenciar as premissas gerais da susten-

tabilidade no discurso político, uma vez que atualmente devem estar subjacentes à missão de 

                                                           
13

 Entidade pública central à qual cabe promover a valorização e sustentabilidade da atividade turística a nível 

nacional. 
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qualquer processo de desenvolvimento. Ao invés, há uma tendência para os executivos centra-

rem o discurso da sua estratégia na apresentação de iniciativas e projetos concretos, facilitado-

res do alcance das metas e objetivos de sustentabilidade a várias escalas.  

 

Conclusões 

A emergência e institucionalização do modelo de desenvolvimento sustentável em 

Portugal foi claramente influenciada pelas políticas internacionais desenvolvidas pelos orga-

nismos internacionais de referência. A adaptação das estruturas institucionais aos diferentes 

ciclos governativos nem sempre decorreu de forma linear e clara quanto às competências a 

assumir e, por consequência, os planos que se desenvolveram nem sempre seguiram uma 

lógica cronológica clara e fácil de implementar entre a diversidade de atores que foram cha-

mados a participar. A análise de conteúdo dos diversos documentos nacionais de estratégia 

política, editados e divulgados pelo governo, que versam sobre as opções governativas para 

Portugal nas áreas do ambiente e do desenvolvimento sustentável permitiu confirmar, de uma 

forma global, que em Portugal as políticas nacionais para o desenvolvimento sustentável 

foram gradualmente evidenciando um papel de destaque ao setor do turismo.  

No caso específico do turismo, tal como outros setores que registaram um crescimento 

significativo nos últimos anos, o poder público também foi chamado a desenvolver modelos 

de desenvolvimento que valorizassem um turismo mais sustentável. Efetivamente, os resulta-

dos da análise realizada no âmbito deste estudo sugerem que o governo procurou alinhar a sua 

estratégia de crescimento nacional com a estratégia mais global do modelo de desenvolvimen-

to sustentável. No entanto, e tal como foi evidenciado ao longo deste estudo, os processos de 

valorização e adaptação ao modelo nem sempre registaram opções políticas de forma célere e 

clara, tendo em conta que o setor do turismo se subdivide em diversificados e complexos sub-

setores de serviços. O ritmo e o contexto de integração das políticas abrangentes com as polí-

ticas setoriais ocorreram de forma mais lenta do que o desejável, tendo sido dada prioridade, 

numa primeira fase, às iniciativas que favorecem a dimensão ecológica do modelo de desen-

volvimento referido. 

Uma das limitações deste trabalho deve-se à natureza muito abrangente da abordagem 

temática em que o conceito de turismo sustentável se pode basear, o que dificultou uma sele-

ção mais sistematizada da informação, embora se assuma que este artigo tem um caráter 

exploratório. Deste modo, na continuidade da reflexão deste artigo, será também oportuno 

analisar como é que o Turismo 2020 e a Estratégia para o Turismo 2027, enquanto referencial 

estratégico para o turismo em Portugal no horizonte 2017-2027, valorizam processos de 

desenvolvimento sustentável face aos objetivos e contextos de crescimento que assumem 

fomentar. 
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Resumo 

Perspetivar o turismo enquanto promotor do desenvolvimento sustentável dos territórios é, 

atualmente, uma realidade que deve ser considerada, tendo em vista o bem-estar social, a pro-

teção ambiental e o desenvolvimento económico. A Organização Mundial de Turismo 

(UNWTO, 2003) define que o turismo sustentável não é um tipo de turismo, mas sim, um 

modelo de desenvolvimento ou uma filosofia de gestão que deve adequar e compatibilizar as 

práticas turísticas à correta estruturação dos territórios recetores, contemplando, em simultâ-

neo, a satisfação e o respeito por três vértices básicos do desenvolvimento para qualquer des-

tino turístico: a população residente, os recursos existentes, e os próprios turistas. O presente 

trabalho visa realçar a pertinência do turismo sustentável na atualidade, propondo-se a identi-

ficar e analisar as suas dimensões no âmbito dos artigos publicados na renomada revista de 

viagens National Geographic Traveler, durante o ano de 2013. Os resultados revelam uma 

sensibilidade crescente por práticas sustentáveis, o que realça a importância deste conceito 

para os destinos. As diferentes abordagens dos artigos analisados relatam diversificados con-

textos em que diferentes atores promovem o turismo sustentável nas suas distintas dimensões, 

permitindo concluir que todas as iniciativas apresentadas contribuem para processos de 

desenvolvimento sustentável, embora em diferentes escalas. 

Palavras-chave: National Geographic Traveler; Destinos Turísticos; Turismo Sustentável.  

 

Abstract 

Tourism may currently be viewed as promoting the sustainable development of regions by 

fostering social well-being whilst protecting the environment and encouraging economic pro-

gress. The World Tourism Organization (UNWTO, 2003) established that sustainable tourism 

is not a type of tourism, but rather a model for development or a philosophy of management 

which should reconcile tourist practices with the correct structuring of host regions. This must 

include the fulfilment of and respect for three vertexes of development concerning any tourist 

destination: the local population, the existing resources and the tourists themselves. This pa-

per aims to highlight the pertinence of sustainable tourism at the present time by examining 

and studying its scope in the articles published in the 2013 issues of National Geographic 

Traveler, the renowned travel magazine. The results of this study show that there is growing 

understanding for the need of sustainable practices, which stresses the relevance of this con-

cept for tourist destinations. The diverse approaches of the articles studied show different con-

texts in which sustainable tourism, in its multiple aspects, is promoted by various agents. This 

allows for the conclusion that all the initiatives presented contribute to sustainable develop-

ment processes, albeit on different scales.   

Key-words: National Geographic Traveler; Sustainable Tourism; Tourist Destinations. 
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Introdução 

O turismo é uma atividade que tem apresentado um crescimento contínuo ao longo das 

últimas décadas. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, registaram-se, em 2015, 

cerca de 1186 milhões de chegadas internacionais e cerca de 1136 biliões de euros em termos 

de receitas (UNWTO, 2016), o que correspondeu a um crescimento de 4,6% e 4,4%, respeti-

vamente, face ao ano de 2014. Os benefícios económicos desta indústria ao nível dos territó-

rios são inegáveis, desde a criação de emprego ao desenvolvimento social. No entanto, todo 

este processo evolutivo tem contribuído, da mesma forma, para a degradação ambiental ou 

para impactos nefastos em termos sociais e culturais nas comunidades locais (Choi & Siraka-

ya, 2006; Garrod & Fyall, 1998). A necessidade de planear os destinos tendo por base os 

princípios da sustentabilidade é, atualmente, uma máxima a seguir em prol da preservação dos 

recursos naturais e culturais dos destinos, os quais constituem, simultaneamente, a matéria-

prima para a atratividade dos turistas e o habitat da comunidade local.  

Desta forma, o presente artigo visa demonstrar que, num contexto mundial, a gestão e 

planeamento adequados dos destinos deve contemplar, forçosamente, os princípios da susten-

tabilidade, uma vez que o nível de procura da atividade turística está em nítido crescimento há 

várias décadas e uma intervenção consciente nos territórios é crucial, tendo em vista a mini-

mização dos impactos negativos provenientes do seu desenvolvimento. Por sua vez, o envol-

vimento de diferentes stakeholders deverá permitir uma coordenação de esforços no sentido 

de garantir a dinâmica económica e a preservação dos recursos naturais e culturais dos desti-

nos, ao mesmo tempo que deverá promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

locais e a sua inclusão na atividade turística.  

O presente estudo visa demonstrar, a partir de uma análise de conteúdo de 27 artigos 

publicados na Revista National Geographic Traveler, a pertinência dos princípios de susten-

tabilidade na gestão e planeamento de diferentes destinos mundiais, assim como realçar casos 

de sucesso em que a consciencialização para esta temática é evidente na oferta dos destinos. 

 

Revisão da literatura 

O conceito de turismo sustentável  

A sustentabilidade é uma temática cada vez mais discutida nos mais variados quadran-

tes da sociedade atual, apresentando-se frequentemente sob escrutínio público ou debate polí-

tico (Dias, 2017), tendo vindo a afirmar-se como uma área particularmente frutífera em ter-

mos de investigação científica no âmbito do turismo. 

De acordo com o Relatório de Brundtland, o conceito de desenvolvimento sustentável é 

entendido como o “desenvolvimento que providencia as necessidades do presente sem com-

prometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas” (WCED, 1987, p. 43). 

Apesar de ser considerada uma definição algo generalista, esta surge como promotora de um 

conceito que, rapidamente, tem sido adotado e desenvolvido ao nível da literatura mundial. 

Inicialmente, o conceito de desenvolvimento sustentável dava maior realce às dimen-

sões económica e ambiental (Eusébio, Kastenholz & Breda, 2014), o que, ao longo dos anos, 

se revelou limitativo. Efetivamente, diferentes autores (Choi & Sirakaya, 2005, 2006; Liu, 

2003; Lu & Neal, 2009) realçam a pertinência de se considerar também a dimensão social, 

compreendendo-se, assim, que estamos perante um conceito de natureza multidimensional 

(Eusébio et al., 2014). Na perspetiva de Choi e Sirakaya (2006), e para além das dimensões 
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económica, social e ambiental identificas, as dimensões política e tecnológica deverão ser, 

igualmente, consideradas, pelo facto de se verificar a pertinência da análise do conceito por 

parte das forças governamentais dos territórios e pelos benefícios que a evolução tecnológica 

pode proporcionar ao bem-estar das comunidades e dos destinos em termos económicos, 

sociais e ambientais.  

A crescente investigação acerca desta problemática no contexto da indústria turística 

resultou, nos últimos 20 anos, numa clara diversidade de publicações direcionadas para o 

reforço do entendimento do conceito de sustentabilidade na prática do turismo (Garrod & 

Fyall, 1998; Lu & Nepal, 2009), ainda que se tenha verificado, até determinada altura, um 

foco restrito na sua definição e uma menor atenção dada à sua aplicabilidade (Garrod & Fyall, 

1998). No entanto, o evidente reconhecimento do conceito a nível académico e a crescente 

atenção por parte de empresas, forças governamentais e turistas conduziu a uma necessidade 

de um entendimento acerca das suas implicações práticas. As publicações no Journal of Sus-

tainable Tourism (JOST), enquanto revista científica renomada na área do Turismo, que se 

tem dedicado, exclusivamente, à investigação ao nível do Turismo Sustentável, denotam este 

processo evolutivo (Lu & Nepal, 2009). De acordo com um estudo desenvolvido por Lu e 

Nepal (2009, p. 8), “em 2007, 85% dos artigos publicados eram estudos empíricos”, o que 

evidencia a pertinência da análise prática do conceito. 

A Organização Mundial de Turismo (UNWTO, 2003) veio a definir o turismo sustentá-

vel como o modelo de desenvolvimento que deve tentar adequar as práticas turísticas à correta 

estruturação dos territórios recetores, por forma a contemplar em simultâneo a satisfação e o 

respeito pelos três vértices ou componentes básicos a considerar em qualquer destino turísti-

co: social, ambiental e económico. Ou seja, o turismo sustentável é uma filosofia de gestão 

que promove a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das comunidades locais, fomenta a 

manutenção e preservação dos recursos ambientais dos territórios e proporciona ao turista 

uma experiência única e gratificante, o que desencadeia benefícios aos três níveis identifica-

dos. No contexto dos destinos, este conceito deverá ainda traduzir-se na ponderação dos limi-

tes da capacidade de carga ambiental, na minimização dos impactos negativos provenientes da 

atividade e na preservação da “identidade dos territórios, reforçando o capital social, a cultura 

local e a coesão social” (Eusébio et al., 2014, p. 15). O envolvimento das comunidades locais 

deverá ser também considerado, podendo traduzir-se não só em benefícios económicos para a 

população, mas também para o melhoramento da qualidade da experiência turística, assim 

como o investimento num marketing turístico responsável, através do qual a comunicação 

desenvolvida deverá reforçar a consciencialização para o respeito dos recursos naturais, 

sociais e culturais das áreas-destino (Garrod & Fyall, 1998). É, por isso, fundamental garantir 

uma adequada gestão política e o envolvimento coordenado de todos os stakeholders dos des-

tinos, garantindo que estes intervenientes desenvolvem sistemas de monitorização ao nível do 

planeamento e gestão dos destinos (Choi & Sirakaya, 2006), de acordo com as necessidades 

expressas. 

 

A pertinência do turismo sustentável aplicado aos destinos 

Tradicionalmente, a literatura relacionada com o turismo sustentável enfatiza o efeito 

multiplicador da atividade em termos económicos como elemento central de discussão. No 

entanto, estudos recentes, designadamente de Boley, McGehee and Hammett (2017), revelam 

que a maximização dos benefícios económicos do turismo sustentável é considerada como 

uma prioridade de menor importância, relativamente à melhoria da qualidade de vida ou do 
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empowerment das populações locais, ou mesmo, da valorização dos sistemas ecológicos e 

ambientais, tal como sugere Dvarskas (2017). 

Enquanto guia orientador e impulsionador destes princípios, o “Código Mundial de Éti-

ca do Turismo”, desenvolvido pela Organização Mundial de Turismo (OMT) e adotado na 

XIII Assembleia Geral da OMT em Santiago do Chile, a 1 de Outubro de 1999 (UNWTO, 

s.d.-a), é um documento que contempla diversos princípios orientadores direcionados para 

todos os stakeholders, tendo em vista um adequado desenvolvimento e planeamento turístico 

dos destinos. Reconhecendo a importância da promoção de um turismo sustentável e respon-

sável, a OMT pretende reforçar o papel do turismo enquanto propulsor de benefícios ao nível 

da qualidade de vida das comunidades e da preservação dos territórios. 

No contexto dos princípios orientadores para as boas-práticas ao nível do turismo sus-

tentável nos destinos, o presente estudo destacou os ideais presentes nos artigos 3º – “O 

turismo, factor de desenvolvimento sustentável” – 5º – “O turismo, atividade benéfica para os 

países e comunidades de acolhimento” – e 6º – “Obrigações dos actores do desenvolvimento 

turístico”, com destaque para a alínea 6) onde é realçado o papel da imprensa turística espe-

cializada e restantes meios de comunicação – pelo facto de contemplarem diversas questões-

chave para a sobrevivência dos destinos, como aspetos relacionados com a proteção ambiental 

e recursos naturais e a sua correta gestão pelas entidades competentes, assim como a preser-

vação dos traços identitários das comunidades, o reforço dos benefícios económicos e sociais 

provenientes da atividade turística para as populações locais, tendo em vista a melhoria da sua 

qualidade de vida e a pertinência dos meios de comunicação na promoção de informação cre-

dível e benéfica sobre os destinos e respetivos serviços (UNWTO, s.d.-b).  

Hoje em dia, Hashemi e Ghaffary (2017) propõem que se adapte o conceito de sustenta-

bilidade aos locais ou territórios em análise, tendo em consideração as divergências atitudi-

nais que podem emergir de comunidade para comunidade e a variabilidade das necessidades 

de desenvolvimento de cada destino. Atendendo à constante alteração do comportamento dos 

consumidores e à diversificação da procura turística, é também pertinente apostar no desen-

volvimento de produtos inovadores e diferenciados que reforcem o potencial local dos desti-

nos, tanto ao nível dos recursos naturais como dos culturais. É, por isso, evidente a necessida-

de de se realçar a identidade das comunidades, envolvendo os habitantes locais no planeamen-

to da atividade turística e garantir a preservação dos seus traços culturais, tradições e estilos 

de vida, enquanto definição da sua identidade (Kastenholz, Carneiro, & Marques, 2012). 

Atualmente, a diversidade de perspetivas e estudos desenvolvidos relacionados com esta 

temática é evidente, o que denota uma maior sensibilidade e consciência por parte dos con-

sumidores para a implementação de ações que visem a preservação dos destinos e dos seus 

recursos. O comportamento dos turistas revela, crescentemente, uma maior atenção para com 

a qualidade consciente (Liu, 2003) dos produtos ou serviços nos destinos, o que é indicativo 

de uma necessidade de adoção de comportamentos eco-friendly por parte dos gestores de des-

tinos na estruturação da oferta. 

A Revista National Geographic Traveler é propulsora deste comportamento consciente. 

Através de várias publicações anuais, são diversos os assuntos tratados que visam não só 

promover a distinção das características dos destinos e das boa-práticas que desenvolvem, 

como exemplos a seguir, mas também alertar para os comportamentos nefastos provenientes 

da atividade turística que têm, efetivamente, impacto na qualidade de vida das comunidades e 

que deverão ser consideras pelas forças governamentais dos destinos como aspetos a minimi-

zar ou eliminar em prol da preservação dos territórios para as gerações presentes e futuras 
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(UNWTO, s.d.-b). Estes princípios, para além de serem promovidos no “Código Mundial de 

Ética do Turismo”, surgem, igualmente, em contexto académico e são corroborados por 

diversos autores nas suas investigações (Choi & Sirakaya, 2006; Eusébio et al., 2014; Garrod 

& Fyall, 1998; Liu, 2003; Lu & Nepal, 2009). É, neste sentido, que o presente artigo pretende 

demonstrar a relevância destas temáticas na atualidade através da análise de 27 artigos sele-

cionados, tendo por base as dimensões associadas ao conceito de turismo sustentável (econó-

mica, social, ambiental, política e tecnológica), identificadas na revisão de literatura, que 

retratam ou devem respeitar os princípios do “Código Mundial de Ética do Turismo”. 

 

Metodologia 

O presente estudo tem por base uma revisão de literatura sobre o conceito de turismo 

sustentável, a partir da qual foi possível identificar diferentes dimensões de análise: económi-

ca, social, ambiental, política e tecnológica. No estudo empírico, foi desenvolvida uma análise 

de dados secundários provenientes das publicações do ano de 2013 da Revista National Geo-

graphic Traveler, sendo esta “a revista de viagens mais lida no mundo” (National Geogra-

phic, 2017a), que promove as particularidades dos destinos num contexto mundial e que con-

templa artigos de opinião, por parte de diversos autores, os quais, entre outros assuntos, ape-

lam à consciencialização e à alteração de padrões de comportamento sustentáveis, que visem 

a minimização dos impactos negativos a nível ambiental e social em determinados destinos. 

Tendo por base um espólio de publicações muito diversificado, foram selecionados os núme-

ros referentes ao ano de 2013, pelo facto de se considerar a pertinência e volume de artigos 

que realçam diversas questões relacionadas com o conceito de “turismo sustentável” neste 

mesmo ano. A seleção dos artigos analisados teve por base os princípios presentes nos artigos 

3º (“O turismo, factor de desenvolvimento sustentável”), 5º (“O turismo, actividade benéfica 

para os países e comunidades de acolhimento”) e 6º (“Obrigações dos actores do desenvolvi-

mento turístico”) do “Código Mundial de Ética do Turismo”, a partir dos quais são promovi-

dos comportamentos ambiental e socialmente conscientes nos destinos e são realçadas, por 

um lado, as características dos territórios que deverão ser preservadas num contexto turístico 

e, por outro, as relações entre as comunidades locais e as forças políticas que se pressupõe 

coordenadas, assim como o importante papel dos meios de comunicação, nomeadamente de 

especialização na área do turismo, na divulgação de destinos e informações credíveis. 

 

Recolha de dados 

Após a identificação dos números referentes ao ano de 2013 da Revista National Geo-

graphic Traveler, foi feita uma seleção artigos, tendo por base a identificação de temáticas 

direcionadas para o turismo, especificamente para as dimensões económica, social, ambiental, 

política e tecnológica, tal como sugerem os respetivos títulos (ver Tabela 1), o que resultou no 

apuramento de 27 artigos finais.  

No que se refere à análise de dados, optou-se por uma abordagem qualitativa, tendo sido 

desenvolvida uma análise de conteúdo que visava a codificação e categorização manual dos 

artigos (Creswell, 2009), tendo por base as dimensões previamente mencionadas e identifica-

das por Choi & Sirakaya (2006). Esta opção teve como base a perspetiva de Creswell (2009), 

o qual considera que a análise manual de conteúdo é indicada quando os dados a tratar corres-

pondem a uma amostra de dimensão mais restrita (menos de 500 páginas de transcrição), o 

que permite selecionar, organizar e identificar a informação pertinente. Este processo tinha 
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como objetivo a identificação de boas práticas sustentáveis nos destinos, tanto a nível ambien-

tal como social, e a consciencialização para a necessidade de alteração de comportamentos 

nocivos para as comunidades locais e o ambiente em destinos turísticos. 

Tabela 1. Artigos alusivos ao turismo sustentável na Revista National Geographic Traveler em 

2013. 
Nº Mês Título do Artigo Autor 

1 Janeiro Seeing the World, According to Me Costas Christ 

2 Janeiro Getting Off on the Wrong Foot Daisann McLane 

3 Fevereiro/Março The Tribes Have Spoken Costas Christ 

4 Abril Blueberry Fields for Ever Costas Christ 

5 Abril Lights Out George W. Stone 

6 Abril A Caribbean Hideaway: Off-the-Ship Adventures in Un-

spoiled Dominica 

Everett Potter 

7 Maio A Bear of a Problem Jonathan B. Tourtellot 

8 Maio Keys to the Emerald City Costas Christ 

9 Junho/Julho New Norm for Lodges? Keith Bellows 

10 Junho/Julho 25 Wild Nights Costas Christ 

11 Junho/Julho Elephants and Ivory Costas Christ 

12 Agosto/Setembro Fable for the Philippines Costas Christ 

13 Outubro Trail of Elephant Tears Os Editores 

14 Outubro Dam Smart Move on the Olympic Peninsula Elaine Glusac 

15 Outubro  Battle of the Billionaires Costas Christ 

16 Outubro Going Native George W. Stone 

17 Outubro What’s the World’s Best Green Place? Costas Christ 

18 Outubro Will Tourism Sink Venice? Elizabeth Becker 

19 Outubro Eco-streak George W. Stone  

20 Outubro Liquid Gold George W. Stone 

21 Novembro A Virgin Island Returns to Its Organic Roots Diane Daniel 

22 Novembro Message in a Bottle Costas Christ 

23 Novembro Queen of the Jungle Katie Knorovsky 

24 Dezembro Redemption in the Rainforest Robert E. Howells 

25 Dezembro Eyeing the Tigers in Rajasthan Becca Hensley 

26 Dezembro Is Green the New Gold? Jayne Wise 

27 Dezembro Great Leaps in the Dark Anja Mutic 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em suma, ao longo de 2013, foram publicados 27 artigos relacionados com o turismo 

sustentável ou com a sustentabilidade e proteção do ambiente e a sua relação com o turismo, 

na National Geographic Traveler. Destes, 10 foram escritos por Costas Christ e 4 por George 

W. Stone, salientando-se como os principais autores de artigos sobre estas matérias. Por últi-

mo, destaca-se o mês de outubro com o maior número de publicações acerca dos tópicos em 

análise, seguido do mês de dezembro. 

 

Análise e discussão de resultados 

Tal como indicado anteriormente, a revista National Geographic Traveler é, segundo a 

página oficial do “site”, a revista de viagens mais lida no mundo (NGT, 2017a). É publicada 

pela National Geographic Society dos Estados Unidos e foi lançada em 1984. Para além da 

edição americana, com oito números por ano, existem edições em línguas locais de vários 

países, desde a Europa à Ásia. A National Geographic Traveler tem ajudado a promover des-

tinos turísticos diferenciados em todos os continentes e dado a conhecer novas tendências em 
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transporte, alojamento e tecnologia disponíveis para viajantes, para além de chamar a atenção 

para questões relacionadas com o ambiente e outros impactos menos positivos do turismo.  

De 1998 a 2014, o editor-chefe foi Keith Bellows, reconhecido como um viajante com 

um conhecimento invejável do mundo, imprimiu uma dinâmica admirável à revista durante 

17 anos e esteve na origem de vários projetos (NGT, 2017b). Em janeiro de 2016, George W. 

Stone, um colaborador de longa data, ficou responsável pela edição da revista (NG, 2016). 

Deste modo, e pelo facto das publicações de 2013 terem sido muito produtivas, serão aqui 

analisados os principais textos dos números de 2013 desta revista (edição dos Estados Uni-

dos), que evidenciam uma preocupação com a sustentabilidade turística, considerando as 5 

dimensões de análise previamente identificadas: (i) ao nível do meio ambiente, (ii) a nível 

social, considerando a preservação da cultura e estilo de vida das comunidades locais, (iii) no 

contexto do crescimento económico sustentado, (iv) no âmbito das políticas de conservação e 

(v) na aplicabilidade das novas tecnologias (ver Tabela 2). 

Tabela 2. Resultados da análise às dimensões do turismo sustentável dos artigos alusivos ao tema na 

Revista National Geographic Traveler em 2013. 

Nº Mês Principais Resultados 

Dimensões do Turismo Sus-

tentável 

E
co

n
ó

m
ic

a
 

S
o

ci
a

l 

A
m

b
ie

n
ta

l 

P
o

lí
ti

ca
 

T
ec

n
o

ló
g

ic
a

 

1 Janeiro 

O artigo realça a importância de ajudar as pequenas 

empresas, as pessoas que trabalham no turismo e os 

residentes locais, preservando a sua identidade. 

X X  X  

2 Janeiro 
O texto debruça-se sobre a importância de os visitantes 

se integrarem na cultura e costumes locais. 
 X    

3 
Fe-

vereiro/Ma

rço 

O autor chama a atenção para os perigos do turismo 

tribal e para os direitos dos povos indígenas. 
 X  X  

4 Abril 
O artigo refere a relevância do turismo rural para a 

sobrevivência das pequenas explorações agrícolas. 
  X X  

5 Abril 

Uma breve referência às políticas de poupança de ener-

gia em duas grandes cidades europeias e a um projecto 

americano com fins de proteção de aves. 

  X X  

6 Abril 
O autor foca a recusa do turismo de massas na ilha de 

Dominica e as suas alternativas. 
X  X X  

7 Maio 

O artigo incide sobre a conservação da população de 

coalas em regiões específicas da Austrália e apela à sua 

reflorestação. 

  X   

8 Maio 

Este caso descreve projetos inovadores em Milão, Sin-

gapura, Chicago, Sidney e Londres, exemplos de uma 

nova forma de perspetivar um futuro sustentável para as 

populações urbanas, ao mesmo tempo que constituem 

atrações turísticas. 

X X  X X 

9 Junho/ 

Julho 

Uma referência às novas tendências no turismo ecológi-

co, no sentido de preservar a fauna, flora e cultura 

locais, para além de financiar as comunidades. 

X X X  X 

 

  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

37 

Tabela 2. Resultados da análise às dimensões do turismo sustentável dos artigos alusivos ao tema na 

Revista National Geographic Traveler em 2013 (cont.). 

Nº Mês Principais Resultados 

Dimensões do Turismo Sus-

tentável 

E
co

n
ó

m
ic

a
 

S
o

ci
a

l 

A
m

b
ie

n
ta

l 

P
o

lí
ti

ca
 

T
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n
o

ló
g
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a

 

10 Junho/ 

Julho 

O artigo descreve 25 exemplos de turismo ecológico de 

vanguarda, com referência às especificidades de cada 

destino e atividades associadas. 

  X  X 

11 Junho/ 

Julho 

O texto alerta para a ameaça que o comércio de marfim 

constitui para a sobrevivência da população de elefantes 

africanos. 

  X X  

12 Agosto/ 

Setembro 

Utilizando o exemplo de duas ilhas das Filipinas, o arti-

go descreve duas experiências diametralmente opostas 

na abordagem do turismo e respetivos resultados. 

X  X   

13 Outubro 
Artigo dá conta das repercussões que o artigo Elephants 

and Ivory, de Costas Christ, teve junto dos leitores. 
 X    

14 Outubro 
O artigo descreve o impacto positivo que a eliminação 

de uma barragem tem no meio ambiente. 
  X  X 

15 Outubro 

Breve artigo que fornece exemplos da atividade filan-

trópica de conhecidos bilionários, com vista à conserva-

ção de reservas e recursos naturais. 

 X X   

16 Outubro 
O artigo refere a última tendência do turismo baseado na 

comunidade. 
 X  X  

17 Outubro 
Referência ao Butão, como exemplo de sustentabilidade 

para outros países. 
 X X X  

18 Outubro 
Referência ao problema do turismo de massas em Vene-

za. 
 X X X  

19 Outubro 

Referência às novas diretrizes do Global Sustainable 

Tourism Council com vista a medir o turismo responsá-

vel. 

  X X X 

20 Outubro 
Referência a uma invenção que poderá fornecer água 

potável onde ela não existe. 
  X  X 

21 Novembro 
Breve relato do movimento de retorno às origens na Ilha 

de St. Croix. 
 X    

22 Novembro 

Referência à campanha Whole World Water, envolvendo 

hotéis em projectos de fornecimento de água a popula-

ções. 

 X X  X 

23 Novembro 
Relato de uma bióloga sobre a sua investigação em vida 

selvagem, na Índia. 
  X   

24 Dezembro 

Artigo sobre o Parque Nacional de Nyungwe, que cons-

titui um exemplo de turismo de natureza e vida selva-

gem. 

  X   

25 Dezembro 
Breve relato sobre um dos parques nacionais, e reserva 

de tigres, da Índia e sua importância. 
  X   

26 Dezembro Artigo sobre o turismo de natureza na Guiana.   X   

27 Dezembro 
O texto chama a atenção para o turismo cultural e de 

natureza no Alentejo. 
 X X   

Fonte: Elaboração própria. 
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O número de janeiro de 2013, que é, simultaneamente, o de Dezembro de 2012, inclui 

2 artigos da autoria de Costas Christ, escritor premiado e colaborador da National Geographic 

Traveler, cuja rubrica “Tales from the Frontier” tem incluído vários artigos sobre turismo 

sustentável (NGT, 2017c). Considerado um dos principais especialistas mundiais neste campo 

(NGT, 2017c), este autor é um dos pioneiros do ecoturismo, tendo dado a sua contribuição 

para a definição do conceito. Tem sido convidado para falar em diversos canais de televisão e 

rádio sobre novas tendências e destinos turísticos, além de proferir palestras em conferências 

e eventos internacionais sobre estas temáticas. Costas Christ é também presidente dos World 

Legacy Awards, instituídos pela National Geographic, um prémio que visa destacar e premiar 

empresas, organizações e destinos que se tenham notabilizado no desenvolvimento de ações 

positivas e inovadoras, tendo em vista a sustentabilidade da indústria turística (NGT, 2017c).  

No artigo Seeing the World, According to Me, Costas Christ começa por referir que 

quando entra num hotel a primeira coisa que faz é observar se o átrio, através da arquitetura, 

decoração ou uniformes dos funcionários, lhe permite identificar em que país ou continente se 

encontra. Se não for o caso, não fica. Exige que o alojamento inclua a identidade do lugar e 

não a subjugue (Christ, 2013a). O turismo sustentável, segundo ele, assenta em três pilares, 

dos quais a proteção do património natural e cultural e o apoio ao bem-estar da população 

local são tão importantes quanto as políticas dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Prefere 

andar a pé ou de bicicleta para uma melhor interação com o local e as gentes. Opta por estala-

gens de proprietários locais e casas de hóspedes e refere uma pensão portuguesa em que ficou 

alojado, propriedade de uma família de produtores de cortiça há três gerações, onde lhe conta-

ram histórias sobre a extração manual da mesma. Procura, assim, ajudar as pequenas empre-

sas, as pessoas que trabalham no turismo e os residentes locais, ao mesmo tempo que tem a 

oportunidade de conhecer, de perto, a sua cultura. Nesta linha de pensamento, prefere que os 

seus guias sejam locais, como no caso de uma visita ao Quénia, onde foi convidado para 

conhecer a avó da sua guia, uma mulher de 98 anos que lhe falou da chegada dos primeiros 

colonos brancos à região dos montes Mua. Por razões ambientais tem-se pronunciado contra 

os grandes navios de cruzeiro e estabelece um limite de 200 passageiros, ou menos, para via-

jar de barco. Costas Christ reconhece que viajar gera dióxido de carbono e sugere a aquisição 

de compensações de carbono, para além de outras medidas, como procurar alojamento alter-

nativo aos grandes hotéis, no ecoturismo local. Em termos de alimentação, opta por espécies 

não ameaçadas e géneros locais, já que a comida é tanto mais nutritiva quanto menos viajar, 

além de haver menos combustíveis fósseis envolvidos no seu transporte. Por outro lado, 

quando recorre a operadores turísticos, o autor informa-se sobre as suas credenciais ambien-

tais e interroga-os sobre questões específicas de proteção da natureza e sustentabilidade local. 

Se achar as respostas vagas, passa a outro operador (Christ, 2013a).  

O outro artigo deste número da NGT que merece referência oferece uma perspectiva 

diferente. Daisann McLane, na sua rubrica “Real Travel”, escreve sobre a importância de não 

chocar as pessoas dos locais que visitamos e tentar entender a sua cultura e costumes. Getting 

Off on the Wrong Foot descreve situações de desencontro cultural, em que a autora se esfor-

ça por se integrar na cultura local, como, por exemplo, numa viagem de barco no Amazonas 

em que almoçar descalço e em camisola interior é perfeitamente aceitável, mas nunca de cha-

péu na cabeça. Apesar de, antes de viajar, fazer pesquisa sobre os comportamentos correctos e 

os não-correctos do destino que vai visitar, a fim de evitar “faux pas” ou mal entendidos, a 

autora nem sempre acerta no número de beijos na face em Paris, pede um pequeno-almoço 

num restaurante na Córsega quando, na verdade, pretende um almoço ligeiro e usa os chinelos 
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da casa de banho, decorados com gatinhos cor-de-rosa, no átrio da pousada (ryokan) em que 

pernoita no Japão (McLane, 2013). 

O número de fevereiro/março de 2013 inclui mais um artigo de Costas Christ. The Tri-

bes Have Spoken foca o avanço do turismo nas zonas tribais e os danos que causa, se não for 

gerido de forma inteligente e nas condições impostas pelos respectivos povos. Refere que, 

embora se pense que existem cerca de cem tribos no mundo sem contacto com a civilização, 

ninguém pode ter a certeza, e afirma que “What we do know is that encounters between outsi-

ders and indigenous peoples have rarely gone well for the latter” (Christ, 2013b). São dados 

vários exemplos deste tipo de turismo: os Padaung de Myanmar, os Índios Pemon da Vene-

zuela, os Mursi da Etiópia – onde 30.000 turistas desceram ao Vale do Rio Omo em 2012 –, 

os Kogi da Colômbia, os Huli Wigmen da Papua Nova Guiné e os Jarawa das Ilhas Andaman, 

na Índia – onde, apesar da proibição do governo, dezenas de veículos invadiram a reserva 

florestal deste povo tribal de caçadores-recolectores, cuja população não atinge os 400 indiví-

duos, e os operadores turísticos criaram atrações (uma gruta calcária e um “vulcão de lama”). 

A conclusão: as comunidades indígenas têm que ser consideradas como parceiros com poder 

de decisão nas questões de turismo que lhes digam respeito. Alguns exemplos de sucesso são 

dados neste campo: os Inuit de Nunavik, no Canadá, e os Masai do Quénia, onde estes últi-

mos, após anos de experiências fracassadas, conseguiram retirar benefícios do turismo contro-

lado nas suas terras comunitárias. Na edição online da revista, os editores da NGT acrescenta-

ram uma nota que informa que menos de um mês após a publicação do artigo de Costas 

Christ, e também devido à pressão da comunidade internacional, as autoridades indianas puse-

ram fim à exploração dos Jarawa e uma ordem judicial proibiu todo o tipo de turismo na 

reserva deste povo tribal (Christ, 2013b).  

No número de abril do mesmo ano, há 3 artigos dignos de referência, sendo um do 

mesmo autor. Em Blueberry Fields for Ever, tomando como ponto de partida a sua própria 

quinta, onde se dedica ao cultivo de mirtilos utilizando métodos ancestrais, Costas Christ 

estabelece uma relação entre a agricultura e o turismo, analisando uma tendência que se tem 

vindo a afirmar no mundo das viagens, a qual está relacionada com o movimento “farm-to-

table food”, mas que vai para além disso (Christ, 2013c). Os viajantes que visitam quintas e 

explorações agrícolas procuram uma ligação mais verdadeira e experiencial à terra, incluindo 

o conhecimento dos ecossistemas em que estas se enquadram, chegando a ajudar nas tarefas 

do dia-a-dia. E, segundo Costas Christ, assim como o ecoturismo à escala global ajudou a 

proteger a natureza e a salvar espécies ameaçadas, também o movimento do turismo rural 

pode contribuir para dar nova vida às pequenas explorações familiares, que se debatem com 

uma luta diária pela sobrevivência. O autor refere os exemplos bem-sucedidos de Tanabe, no 

Japão, onde os produtores de laranjas locais acolhem visitantes, numa tentativa de reverter a 

tendência de migração do campo para a cidade, que ameaça a sua cultura milenar, as comuni-

dades Maia, no Belize, que encontraram novas formas de revitalizar a produção tradicional de 

cacau e transmitem os seus conhecimentos aos visitantes, as Montanhas Prokletije, em Mon-

tenegro, onde o Festival de Mirtilos Plav ajuda a manter a economia rural local, e a Common 

Ground Country Fair, na cidade de Unity, nos Estados Unidos, que contou com mais de 

50.000 visitantes de todo o mundo em Setembro de 2012, com atrações que incluem gastro-

nomia, música ao vivo, folclore, jardinagem e atividades agrícolas. Esta tendência de regresso 

à terra ajuda as pequenas explorações agrícolas a “make the leap from a thing of the past into 

a possibility for the future” (Christ, 2013c).  

Os outros artigos dignos de nota neste número de abril são: Lights Out, de George W. 

Stone, na rubrica “The Trend”, e A Caribbean Hideway: Off-the-Ship Adventures in Unspoi-
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led Dominica, de Everett Potter, na rubrica “Port of Call”. O primeiro, Lights Out, é um bre-

víssimo apontamento sobre o facto de algumas cidades do mundo terem decidido aumentar a 

sua eficiência energética (Stone, 2013a). Os emblemáticos monumentos de Paris, assim 

como as suas igrejas, estátuas, pontes e fontes desligam as luzes a partir da uma da manhã, ao 

passo que Barcelona, num esforço para reduzir custos com a energia, utiliza luzes de rua LED 

“inteligentes”, equipadas com temporizadores e detetores de movimento. Já nos Estados Uni-

dos, a Audubon Society patrocina noites voluntárias de luzes apagadas para criar rotas seguras 

para as aves migratórias na América do Norte. Embora curto, este apontamento é importante 

para a divulgação de iniciativas de conservação que podem inspirar outras cidades do mundo.  

O segundo artigo, A Caribbean Hideway: Off-the-Ship Adventures in Unspoiled Domi-

nica, destaca um destino nas Caraíbas que, de há muito, tem estado na vanguarda do ecotu-

rismo (Potter, 2013). Dominica, uma ilha que se tornou independente há apenas 38 anos, inti-

tula-se “Ilha da Natureza” e possui um ritmo de tempos idos, sem “megaresorts”, vida noctur-

na ou turismo de massas. Um destino alternativo e preservado, onde a história e a arquitetura 

andam de mãos dadas. São sugeridas várias atividades aos visitantes, desde caminhadas na 

selva a “snorkelling” e observação da fauna marinha. É ainda referido o Parque Nacional 

MorneTrois Pitons, um sítio classificado pela UNESCO como património mundial. 

No número de maio da NGT foram publicados dois artigos de interesse, no que concer-

ne a sustentabilidade. O primeiro, A Bear of a Problem, de Jonathan B. Tourtellot, surge na 

rubrica “The Cause” e prende-se com um problema de conservação da vida selvagem, na 

Austrália. Embora os coalas constituam uma atração turística, que supostamente rende mais 

do que “a billion in annual tourism dollars” (Tourtellot, 2013), a sua população encontra-se 

em declínio nos estados de Queensland e New South Wales, devido à desflorestação e ao cli-

ma que se vem tornando mais quente e seco. Por outro lado, em outras regiões do país, onde 

as temperaturas são mais frescas, as populações destes marsupiais são estáveis. O autor apela 

ao apoio à reflorestação através de duas organizações ambientais australianas. 

Ainda neste número, Costas Christ assina mais um artigo na sua rubrica “Tales from the 

Frontier”, cujo título, Keys to the Emerald City, remete para a capital do reino imaginário de 

Oz. O autor começa por referir que, segundo dados das Nações Unidas, metade da população 

mundial vive em centros urbanos e esse número tende a aumentar, sendo de esperar que atinja 

os dois terços até 2050 (Christ, 2013d). Para resolver problemas urgentes, que vão desde as 

alterações climáticas aos recursos hídricos escassos, as cidades enfrentam enormes desafios. 

Por outro lado, é nelas que têm surgido alguns dos projetos “verdes” mais inovadores do 

mundo, que redefinem um futuro sustentável para as populações urbanas e atraem viajantes. E 

descreve alguns exemplos, a começar por Milão, onde o Bosco Verticale, um projeto que con-

siste em duas torres onde foram plantadas 700 árvores, 5.000 arbustos e 11.000 plantas 

pequenas, foi concebido para criar um microclima cuja vegetação irá atrair pássaros, borbole-

tas e outros insectos, além de absorver pó e CO2, reduzir a poluição sonora e conservar ener-

gia. Outro projeto é o das árvores solares em Singapura. Esta cidade de avançada tecnologia e 

consciência ambiental concebeu um projecto de energia renovável e ecoturismo. Os Gardens 

by the Bay, um projeto futurista de Jardim Botânico, apresentam 18 “super-árvores”, feitas de 

aço e troncos de cimento armado, que funcionam a energia solar e se encontram cobertas por 

milhares de plantas. Esta atração turística inclui uma Arca de Noé com alguns exemplares de 

plantas existentes no mundo e informação sobre a sua utilização. Um outro exemplo é o 

famoso Millennium Park, em Chicago, rodeado de restaurantes e repleto de árvores e flores, o 

qual forma o centro da cintura “verde” da cidade e abrange cerca de 17 por cento da área 

metropolitana, retirando do ar mais de 25.000 toneladas de gases com efeito de estufa, por 
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ano. Na mesma cidade, existem ainda outras iniciativas, como o encerramento de duas cen-

trais elétricas a carvão e a construção de 100 milhas de ciclovias. Há também a cidade de Sid-

ney, onde foi desenvolvido o projecto de uma central que transforma os resíduos alimentares 

em eletricidade. O EarthPower converte em energia renovável mais de 80.000 toneladas de 

resíduos por ano, o que gera ainda outro benefício: impede o lixo de apodrecer nos aterros 

sanitários e produzir metano. Já em Londres, há um novo projeto na calha: passeios equipados 

com lajes que geram electricidade a partir da pressão das pegadas dos transeuntes e que foi 

utilizado, experimentalmente, durante os Jogos Olímpicos de 2012. Costas Christ conclui com 

a opinião de um perito, que afirma que “we have maybe two generations to embrace the tech-

nologies that allow us the benefits of modern life while sustaining the planet” (Christ, 2013d). 

O número de junho/julho da NGT conta com vários artigos relevantes para a questão 

em análise. Logo no início, Keith Bellows apresenta um pequeno artigo na rubrica “Editor’s 

Note”, sobre as tendências observadas no mercado do alojamento ecológico. Em New Norm 

for Lodges?, o autor constata que a indústria do alojamento evoluiu consideravelmente em 

apenas uma década, desde o tempo em que as “ecolodges” – uma  oferta de alojamento ecoló-

gico – pelas poucas comodidades que ofereciam, eram associadas a viajantes de mochila. Mas 

o autor não é a favor do termo, que considera simplista, já que os hotéis e “lodges” inovado-

res, a que este número da revista dedica uma secção especial, vão muito além das preocupa-

ções ecológicas habituais. Os seus alimentos, produtos e mão-de-obra são adquiridos local-

mente, têm orgulho e acarinham o espírito do lugar, apoiam activamente a cultura local, lutam 

pela preservação das paisagens e espécies autóctones, para além de apoiarem financeiramente 

as comunidades vizinhas. E fazem tudo isto, utilizando tecnologia e métodos amigos do pla-

neta. Refere ainda o autor que há uma mudança que se vai afirmando, em que mesmo grandes 

cadeias “are backing away from a one-size-fits-all approach in favor of the bespoke” (Bel-

lows, 2013).  

Sob a designação de 25 Wild Nights, Costas Christ escreve um artigo em que descreve 

várias dessas unidades hoteleiras, onde estão incluídas “lodges”, acampamentos, reservas, 

fazendas, retiros e ranchos espalhados pelo mundo, desde o Canadá, Guatemala, Costa Rica, 

México, Belize, Nicarágua, Brasil e Peru, até à China, Vietname, Mongólia, Índia, Sri Lanka, 

Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, passando pela Grécia, Polónia, Namíbia, Jordânia, Zan-

zibar, Quénia, Botswana e África do Sul. Cada uma destas propostas, em que o autor convida 

o leitor a “become one with nature” (Christ, 2013e), especifica o que de particular cada local 

tem para oferecer, não apenas em termos de alojamento e envolvente natural, mas também de 

atividades de imersão cultural e programas locais que promovem activamente a conservação 

da flora e da fauna. O denominador comum é sempre a ausência de impacto negativo no 

ambiente (Christ, 2013e).  

Ainda neste número de junho/julho, o artigo Elephants and Ivory, na rubrica “Tales 

from the Frontier”, alerta para a ameaça que o comércio de marfim constitui para a popula-

ção de paquidermes no mundo. Partindo da sua própria experiência no Quénia, na década de 

1980, Costas Christ choca-nos com a enormidade dos números: até 1989, 600.000 elefantes 

foram mortos pelas suas presas – metade de toda a população africana destes magníficos ani-

mais (Christ, 2013f). Como consequência desta matança, a Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção proibiu o 

comércio e a venda de marfim. O número de elefantes mortos por caçadores furtivos diminuiu 

e a população destes animais aumentou no Quénia e na Tanzânia. Mais recentemente, contu-

do, a situação regrediu e os números voltam a ser alarmantes: no ano de 2011, 25.000 elefan-

tes africanos foram abatidos por caçadores munidos de espingardas AK-47 e, desde 2007, o 
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comércio ilegal de marfim mais que duplicou. O autor apela a todos os viajantes para que 

tomem medidas urgentes, se não querem que os seus filhos sejam a última geração a ver ele-

fantes em estado selvagem. Estas são: 1. Apoiar uma proibição inequívoca e permanente do 

comércio de marfim, já que, segundo cientistas acreditados, a venda legal de marfim nunca 

poderá ser gerida de forma sustentável; 2. Escolher um operador turístico que apoie activa-

mente a conservação da espécie; 3. Recusar-se a comprar marfim, seja qual for a razão; 4. 

Exigir que a China – o maior consumidor do mundo – ponha fim ao uso de marfim; 5. Juntar 

forças com outros “elephant lovers”, através de organizações que trabalham para a conserva-

ção da vida selvagem, em especial as que protegem elefantes africanos (por exemplo, Save 

the Elephants e Tusk Trust, com base no Reino Unido). Ao exortar-nos a não comprar mar-

fim, seja sob que pretexto for, Costas Christ refere-se à Igreja Católica como uma das entida-

des responsáveis pelo consumo e venda de artefactos de marfim no mundo e no próprio Vati-

cano, e ao facto de este estado não ter assinado a Convenção acima referida. Em relação aos 

safaris em África, o autor refere a importância de escolher um operador turístico que inclua 

visitas a áreas ou projetos comunitários de conservação da vida selvagem, os quais constituem 

“one of the best hopes for saving Africa’s endangered elephants” (Christ, 2013f).  

O número de agosto/setembro da NGT, apresenta um artigo, na rubrica “Tales from the 

Frontier”, no qual Costas Christ contrapõe duas experiências de desenvolvimento turístico. 

Em Fable for the Philippines, o autor utiliza a fábula da tartaruga e da lebre para ilustrar a 

diferente abordagem que duas das ilhas menos exploradas das Filipinas tiveram em relação ao 

turismo (Christ, 2013g). Em Palawan, uma residente local criou um centro de reciclagem para 

tratar os resíduos gerados por uma empresa de ecoturismo da região, a Ten Knots-El Nido 

Resorts, com o apoio e financiamento da mesma. Palawan, a “tartaruga”, conseguiu evitar o 

desenvolvimento rápido e adotou práticas de turismo sustentável, como, por exemplo, dar 

formação à população, aliciar empresas amigas do ambiente e criar parcerias com organiza-

ções como a Conservation International e o World Wildlife Fund. Uma década volvida, 

segundo os responsáveis locais, o turismo ajuda a proteger o património natural e cultural da 

ilha e o Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa constitui um exemplo de 

turismo baseado na comunidade, que apoia a conservação e orienta os benefícios para as 

populações locais. A El Nido Resorts ganhou um prémio do World Travel and Tourism 

Council pela sua estratégia de fortalecimento da comunidade e por estar na vanguarda da cria-

ção de uma reserva marinha, em Coron. Por outro lado, Boracay, a lebre da história, abriu as 

portas ao turismo na década de 1990, inicialmente a um ritmo sustentável. Em pouco tempo, 

contudo, o turismo de massas invadiu a ilha com consequências dramáticas: além da constru-

ção desenfreada de hotéis, bares, restaurantes e centros comerciais, os resíduos poluíram o 

mar e os habitats de vida selvagem desapareceram. Os habitantes foram forçados a vender as 

suas terras e Boracay tornou-se irreconhecível. Apesar disso, e devido às lições retiradas de 

Palawan, Boracay está a introduzir práticas sustentáveis e Shangri-La, uma estância local, 

criou um centro de educação ambiental e o seu próprio programa de reciclagem, tentando dar 

o exemplo a outros hotéis na ilha. Com previsões do turismo a duplicar neste país, em número 

de visitantes, até 2016, os exemplos destas ilhas são cruciais para as novas gerações de filipi-

nos. Segundo o autor, tal como na fábula, as tartarugas estão a ganhar nas Filipinas: “Our job 

as travelers is to support tortoises wherever we find them.” (Christ, 2013g). 

No número de outubro da NGT, foram publicados vários artigos breves, mas de inte-

resse para o presente estudo. Na rubrica “Travel Talk”, o artigo Trail of Elephant Tears, da 

autoria dos editores (Anónimo, 2013), faz referência ao facto de o artigo de Costas Christ 

sobre os elefantes e o comércio de marfim, publicado no número de junho/julho do ano em 

http://www.elnidoresorts.com/
http://www.elnidoresorts.com/
http://worldwildlife.org/
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apreço, ter despoletado uma reação impressionante por parte dos leitores, os quais enviaram 

cartas para as autoridades chinesas e católicas, condenando o consumo de marfim. O Vaticano 

respondeu, mencionando a campanha de consciencialização em que está empenhado, mas 

continua a não condenar, publica e inequivocamente, a utilização de marfim pelo clero e pelos 

fiéis, a que Costas Christ havia apelado. O título deste artigo remete para o Trail of Tears, 

expressão pela qual ficou conhecida a viagem que o povo Cherokee foi obrigado a empreen-

der, aquando da aplicação do Indian Removal Act de 1830 e, durante a qual, 4.000 Cherokees 

morreram de frio, fome e doença a caminho das terras a ocidente. Considerando que esta 

constitui uma página negra da história dos Estados Unidos, a atitude dos editores é, no míni-

mo, desassombrada.  

Na rubrica “Best of the World”, um dos artigos que merece aqui destaque é da autoria 

de Elaine Glusac e faz referência ao facto de, cem anos após a construção da primeira barra-

gem hidroeléctrica no Rio Elwha, no Olympic National Park, em Washington, os defensores 

do rio se congratularem com o remover desta barragem, o maior projecto do género nos Esta-

dos Unidos. Em Dam Smart Move on the Olympic Peninsula (Glusac, 2013), a autora descre-

ve como este momento de viragem irá permitir que as águas do rio corram, de novo, livre-

mente, através de antigas florestas, viabilizando não só a recuperação das populações de sal-

mão, mas também a regeneração de um ecossistema com 130 espécies. Coincidentemente, o 

esvaziamento de um reservatório pôs a descoberto um local lendário e sagrado para a tribo 

Elwha Klallam.  

Na rubrica “Smart Traveler”, na coluna “Trending”, um breve artigo de Costas Christ 

chama a atenção para a competitividade entre os empresários mais ricos do mundo, quando 

convertida numa força para o bem. Em Battle of the Billionaires, o autor destaca Ernesto Ber-

tarelli, o empresário suíço de origem italiana, que ajudou a criar duas reservas marinhas – 

Chagos, no Oceano Índico, e o Atol de Turneffe, no Belize. Por seu lado, Richard Branson, o 

magnata britânico, comprometeu-se a apoiar a Caribbean Challenge Initiative, que visa pro-

teger 20 por cento dos recursos marinhos e costeiros das Caraíbas. Por fim, Ted Waitt, empre-

sário americano, está a apoiar a expansão do Parque Nacional de Cabrera, nas Ilhas Baleares 

(Christ, 2013h). 

Ainda neste número de outubro, na rubrica “The Traveler”, George W. Stone apresenta 

What’s New, What’s Next, uma seleção de 50 locais, pessoas, tendências e ideias que estão a 

mudar a forma como viajamos (Stone, 2013b). Embora muito breves, os artigos desta lista 

estão repletos de informação, sendo alguns deles relevantes para o assunto aqui em análise. 

Em Going Native, Stone fala de “immersive tourism” como a nova tendência no turismo 

baseado na comunidade e nomeia uma empresa apostada em criar uma rede de comunidades 

sustentáveis, em que os visitantes participam activamente na vida local. Em What’s the 

World’s Best Green Place?, Costas Christ recomenda uma visita ao Butão (Christ, 2013i), 

país onde os sacos de plástico foram banidos, a agricultura se irá tornar completamente bioló-

gica e mais de metade das florestas estão protegidas pela constituição, fazendo deste pequeno 

reino asiático um possível modelo de vida num planeta mais sustentável. Em Will Tourism 

Sink Venice?, Elizabeth Becker chama a atenção para o turismo de massas em Veneza (Bec-

ker, 2013), que está a destruir a cidade e tem levado grupos cívicos a desafiarem o poder polí-

tico para que tome medidas restritivas. Em Eco-streak, George W. Stone refere as novas 

directrizes do Global Sustainable Tourism Council para medir o turismo responsável, as 

quais evitarão utilizações abusivas do termo “alojamento verde” (Stone, 2013c). Em Liquid 

Gold, o mesmo autor divulga uma nova invenção, o Slingshot, que pode purificar a água e 
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torná-la própria para o consumo de 738 milhões de pessoas, sendo também útil para viajantes, 

que, assim, não irão sobrecarregar as regiões menos desenvolvidas do planeta (Stone, 2013d). 

No número de novembro da NGT, foram publicados três artigos que merecem menção 

dentro do contexto deste estudo. O primeiro, A Virgin Island Returns to Its Organic Roots, de 

Diane Daniel, relata o movimento de retorno à agricultura biológica em St. Croix, uma das 

Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Tendo-se virado para a indústria na década de 1960, St. 

Croix passou a importar os bens consumíveis. A partir de 2011, o movimento de “retorno à 

terra” é responsável pela produção local de géneros alimentares e atrai visitantes interessados 

em agro-turismo. Segundo um empresário local, esta tendência tem a ver não só com agricul-

tura, como com “a saúde de toda a ilha” (Daniel, 2013).  

O segundo artigo deste número, Message in a Bottle, é um apontamento de Costas 

Christ na rubrica “Trending”, na secção “Smart Traveler”. Neste artigo, a propósito do pro-

blema que as garrafas de plástico, descartáveis, representam em termos de resíduos, nomea-

damente, em hotéis, o autor refere a campanha Whole World Water, que pretende resolver este 

problema e levar água limpa a cerca de mil milhões de pessoas. É suposto os hotéis filtrarem a 

sua própria água e venderem-na aos hóspedes, em garrafas de vidro reutilizáveis, revertendo 

10 por cento da venda para apoiar “clean water projects” (Christ, 2013j). Entre os grupos 

hoteleiros que tinham já aderido, estavam o Ritz-Carlton, Virgin, Six Senses e Banyan Tree.  

O terceiro artigo, Queen of the Jungle, de Katie Knorovsky, centra-se no testemunho de 

uma bióloga indiana, que relata a sua experiência no estudo da vida selvagem, nos Parques 

Nacionais de Tadoba, Nagarhole e Bandipur. A bióloga e conservadora, que ganhou uma bol-

sa de investigação da National Geographic, foi citada numa decisão que o Supremo Tribunal 

da Índia proferiu a favor do turismo responsável nas reservas de tigres, por oposição à proi-

bição de visitantes. Krithi Karanth aborda diversas questões como, por exemplo, a pressão a 

que os parques da Índia estão sujeitos devido à ascensão da classe média, o facto de os visi-

tantes não deverem ter demasiadas expectativas de ver um tigre, dado que a biodiversidade é 

enorme e o mais importante é observar, e não fotografar. Refere ainda que a Índia é um país 

único, na medida em que, apesar do crescimento económico e do aumento da população terem 

invadido o território dos animais selvagens, os seres humanos toleram bem a sua existência e 

grande diversidade (Knorovsky, 2013). 

No número de dezembro de 2013, que é, simultaneamente, o de janeiro de 2014, a 

NGT inclui a rubrica “20 Places to See Now”, que conta com artigos sobre destinos turísticos 

naturais, de interesse para o nosso estudo. O primeiro, Redemption in the Rainforest, de 

Robert Earle Howells, diz respeito ao Parque Nacional de Nyungwe, no Ruanda, referindo o 

estigma do genocídio de 1994 e interrogando-se sobre como poderá o país convencer o mun-

do de que é, agora, um destino seguro. Uma abordagem é chamar a atenção para as montanhas 

de floresta tropical que abrigam chimpanzés, macacos colobus e quase 300 espécies de aves. 

Este parque nacional, notável pela sua dimensão e diversidade, foi criado em 2005 e ilustra a 

forma como a ajuda monetária foi direcionada para a conservação da beleza natural do país. O 

projecto Nyungwe Nziza atrai turismo de natureza e de vida selvagem, cujas receitas rever-

tem a favor do bem-estar das comunidades locais (Howells, 2014). 

O outro artigo incide sobre o Parque Nacional de Ranthambore, na Índia. Em Eyeing the 

Tigers in Rajasthan, de Becca Hensley, aprendemos que nesta reserva de vida selvagem, onde 

existe uma saudável população de tigres, o turismo de vida selvagem, responsável, é bem-

vindo. Este parque, que foi, outrora, uma reserva de caça dos marajás da região, cobre um 
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território com mais de 243 quilómetros quadrados. Por óbvias razões de conservação, o núme-

ro de visitantes é restringido (Hensley, 2014). 

O terceiro artigo a merecer menção analisa, brevemente, a situação da Guiana, país da 

América do Sul pouco conhecido como destino turístico e cuja floresta selvagem cobre ainda 

80 por cento do território. Em Is Green the New Gold?, Jayne Wise refere-se ao projecto de 

recuperação dos mangais e à paixão que muitos guianeses nutrem pela proteção da riqueza 

natural do seu país. Na aldeia de Surama, os visitantes deparar-se-ão com uma região pouco 

desenvolvida, o que constitui muito do atrativo da Guiana, e podem ficar alojados em instala-

ções rústicas de ecoturismo, criadas por conservadores locais. As principais atividades são a 

observação da flora e da fauna, além de passeios de barco (Wise, 2014). 

O último artigo a destacar neste número da NGT é sobre o Alentejo, província de Por-

tugal, e chama-se Great Leaps in the Dark. A autora, Anja Mutic, fala com a responsável pela 

organização Casas Brancas, uma rede de turismo de natureza, sem fins lucrativos. Marta 

Cabral afirma que a nova geração de portugueses está “empenhada em preservar a região 

como ela é”, através do desenvolvimento sustentável e de um espírito autêntico. A Rota 

Vicentina, criada por esta organização, é um trilho que atravessa 214 quilómetros do Alentejo, 

desde a costa ao interior. O artigo refere ainda a Rota do Mármore, o museu da aldeia de Bel-

ver e o Lago Alqueva, classificado como o primeiro Destino Turístico Starlight, uma Funda-

ção apoiada pela UNESCO (Mutic, 2014). 

 

Conclusões 

A relevância da sustentabilidade no contexto da indústria turística tem sido evidente ao 

longo dos últimos anos, o que demonstra uma maior consciencialização para a necessidade de 

repensar os destinos como locais frágeis que deverão ser geridos tendo por base a noção e 

princípios de sustentabilidade. 

As primeiras abordagens ao conceito de turismo sustentável assentaram na premissa de 

que a sustentabilidade não seria mais do que uma alternativa ao turismo de massas (Godfrey, 

1996). Contudo, o conceito evoluiu, compreendendo-se que o turismo sustentável não poderia 

equiparar-se a uma mera tipologia turística de oposição à sobreexploração turística. De acordo 

com Sharpley (2006), o direito das comunidades locais em gerir os seus próprios recursos 

naturais e culturais de acordo com os seus valores, a sua perceção acerca do que seria aceitá-

vel em termos de exploração e as suas necessidades de desenvolvimento social não estariam a 

ser considerados. Efetivamente, a investigação acerca do turismo sustentável tem progredido 

bastante, verificando-se um aumento significativo do número de estudos com enfoque em 

produtos e serviços turísticos sustentáveis, tais como “eco-hotéis”, “ecoturismo” ou “voluntu-

rismo”, sendo de referir que estes estudos enfatizam, cada vez mais, a importância e poder 

que o comportamento do público assume perante esta matéria (Kiatkawsin & Han, 2017). 

Deste modo, constata-se que as questões realçadas, no âmbito do turismo sustentável 

num contexto mundial, pelos diferentes autores dos artigos publicados na revista National 

Geographic Traveler, são igualmente identificadas na literatura académica como aspetos 

merecedores de atenção, ao nível da investigação científica, o que reforça a pertinência desta 

temática no contexto atual. 

É certo que o estudo exploratório realizado apresenta limitações, principalmente no que 

diz respeito à unicidade da publicação analisada e ao seu horizonte temporal, que poderão 

considerar-se desafios de investigação para o futuro, dada a relevância da temática do turismo 
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sustentável na literatura. Assim, por um lado, tendo em conta a pertinência e reconhecimento 

das publicações da National Geographic Traveler, propõe-se uma análise que contemple 

publicações de anos posteriores ao de 2013 e, por outro, sugere-se a realização de estudos 

comparativos com outras revistas e publicações semelhantes com o objetivo de se compreen-

der a evolução da consciencialização destas questões ao nível dos destinos. 

 

Referências bibliográficas 

Anónimo. (2013, October). Travel Talk: Trail of Elephant Tears. National Geographic Trav-

eler, 20.  

Becker, E. (2013, October). Will Tourism Sink Venice? National Geographic Traveler, 86.  

Bellows, K. (2013, June/July). New Norm for Lodges? National Geographic Traveler, 8.  

Boley, B., McGehee, N., & Hammett, A. (2017). Importance-performance analysis of 

sustainable tourism iniciatives: The resident perspective. Tourism Management, 58, 66-

77. 

Choi, H-S., & Sirakaya, E. (2005). Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism: 

Development of sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel Research, 43(4), 

380-394. 

Choi, H-S., & Sirakaya, E. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. 

Tourism Management, 27, 1274-1289. 

Christ, C. (2013a, December/January). Seeing the World, According to Me. National 

Geographic Traveler, n.a. 

Christ, C. (2013b, February/March). The Tribes Have Spoken. National Geographic Traveler, 

28. 

Christ, C. (2013c, April). Blueberry Fields for Ever. National Geographic Traveler, 37. 

Christ, C. (2013d, May). Keys to the Emerald City. National Geographic Traveler, 32. 

Christ, C. (2013e, June/July). 25 Wild Nights. National Geographic Traveler, 58-69. 

Christ, C. (2013f, June/July). Elephants and Ivory. National Geographic Traveler, 32. 

Christ, C. (2013g, August/September). Fable for the Philippines. National Geographic Trav-

eler, 36. 

Christ, C. (2013h, October). Battle of the Billionaires. National Geographic Traveler, 54. 

Christ, C. (2013i, October). What’s the World’s Best Green Place? National Geographic 

Traveler, 82. 

Christ, C. (2013j, November). Message in a Bottle. National Geographic Traveler, 34.  

Creswell, J. (2009). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods ap-

proaches. California, USA: Sage Publications. 

Daniel, D. (2013, November). A Virgin Island Returns to Its Organic Roots. National Geo-

graphic Traveler, 26. 

Dias, J. (2017). Environmental sustainability measurement in the Travel & Tourism 

Competitiveness Index: An empirical analysis of its reliability. Ecological Indicators, 

73, 589-596. 

Dvarskas, A. (2017). Dynamically linking economic models to ecological condition for 

coastal zone management: Application to sustainable tourism planning. Journal of 

Environmental Management, 188, 163-172. 

Eusébio, C., Kstenholz, E., & Breda, Z. (2014). Tourism and sustainable development of rural 

destinations: A stakeholders’ view. Revista Portuguesa de Estudos Regionais, 36(2), 

13-22. 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

47 

Garrod, B., & Fyall, A. (1998). Beyond the rhetoric of sustainable tourism? Tourism Man-

agement, 19(3), 199-212. 

Glusac, E. (2013, October). A Dam Smart Move. National Geographic Traveler, 28. 

Godfrey, K. (1996). Towards sustainability? Tourism in the Republic of Cyprus. In L. 

Harrison & W. Husbands (Eds.), Practicing responsible tourism: international case 

studies in tourism planning, policy and development (pp. 58-79). Chichester: John 

Wiley and Sons. 

Hashemi, N., & Ghaffary, G. (2017). A Proposed Sustainable Rural Development Index 

(SRDI). Tourism Management, 59, 130-138. 

Hensley, B. (2014, December/January). Eyeing the Tigers in Rajasthan. National Geographic 

Traveler, 79. 

Howells, R. (2014, December/January). Redemption in the Rainforest. National Geographic 

Traveler, 75. 

Kastenholz, E., Carneiro, M., & Marques, C. (2012). Marketing the rural tourism experience. 

In R. H. Tsiotsou & R. E. Goldsmith (Eds.), Strategic marketing in tourism services (pp. 

247-264). Bingley: Emerald. 

Kiatkawsin, K., & Han, H. (2017). Young travelers' intention to behave pro-environmentally: 

Merging de value-belief-norm theory and the expectancy theory. Tourism Management, 

59, 76-88. 

Knorovsky, K. (2013, November). Queen of the Jungle. National Geographic Traveler, 36.   

Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of Sustainable Tourism, 

11(6), 459-475. 

Lu, J., & Nepal, S. (2009). Sustainable tourism research: an analysis of papers published in 

the Journal of Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 17(1), 5-16. 

McLane, D. (2013, December/January). Getting Off on the Wrong Foot. National Geographic 

Traveler, n.a. 

Mutic, A. (2014, December/January). Great Leaps in the Dark. National Geographic Trav-

eler, 88. 

National Geographic. (2016). Press Room. Disponível em 

 http://press.nationalgeographic.com/2016/01/27/george-stone-appointed-editor-in-

chief-national-geographic-travel/ 

National Geographic Traveler. (2017a). About Traveler Magazine. Disponível em 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/about-us/ 

National Geographic Traveler. (2017b). Keith Bellows: One on One. Disponível em 

 http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/one-on-one/ 

National Geographic Traveler. (2017c). Costas Christ: Tales from the Frontier. Disponível em 

 http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/tales-from-the-frontier/ 

Potter, E. (2013, April). A Caribbean Hideaway: Off-the-Ship Adventures in Unspoiled Do-

minica. National Geographic Traveler, 50. 

Sharpley, R. (2006). Travel and Tourism. London: Sage. 

Stone, G. (2013a, April). Lights Out. National Geographic Traveler, 16. 

Stone, G. (2013b, October). Going Native. National Geographic Traveler, 81. 

Stone, G. (2013c, October). Eco-streak. National Geographic Traveler, 89. 

Stone, G. (2013d, October). Liquid Gold. National Geographic Traveler, 96. 

Tourtellot, J. (2013, May) A Bear of a Problem. National Geographic Traveler, 16. 

United Nations World Tourism Organization. (s.d.-a). Global Code of Ethics for Tourism. Dispo-

nível em http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/gcetpassportglobalcodeen.pdf 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

48 

United Nations World Tourism Organization. (s.d.-b). O Código de Ética Mundial do Turismo. 

Disponível em http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/portugal.pdfUnited Nations 

World 

United Nations World Tourism Organization. (2016). Tourism Highlights – 2016 Edition. Spain:  

World Tourism Organization (UNWTO). 

World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: 

New York. 

World Tourism Organization. (2003). Turismo internacional: Uma perspectiva global. São 

Paulo: Bookman. 

Wise, J. (2014, December/January). Is Green the New Gold? National Geographic Traveler, 

88.  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

49 

 

 

 

 

 

INDICADORES ESTATÍSTICOS 

DO TURISMO EM PORTUGAL 

 

 

 

 

 
Gorete Dinis* 

Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais, GOVCOPP, Portugal  

gdinis@esep.pt  

 

Carlos Costa 

Universidade de Aveiro - Departamento de Economia, 

Gestão e Engenharia Industrial e Turismo, GOVCOPP, 

Portugal 

ccosta@ua.pt 

 

Osvaldo Pacheco 

Universidade de Aveiro - Departamento de Eletrónica, 

Telecomunicações e Informática, IEETA, Portugal 

orp@ua.pt 

 
*Autor correspondente  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

50 

Resumo 

O Turismo é um setor com particularidades únicas e, como tal, os agentes de turismo necessi-

tam de informação pertinente e atualizada que os auxiliem na tomada de decisão e na redução 

do grau de incerteza. A medição do setor, a uniformização de conceitos e metodologias de 

recolha de dados e a divulgação da informação estatística de turismo tem sido uma preocupa-

ção constante de algumas organizações internacionais, como é o caso da Organização Mun-

dial de Turismo. Porém, o setor do turismo e, particularmente, o comportamento e hábitos de 

consumo do consumidor tem sofrido alterações que importa medir e acompanhar de modo a 

oferecer ao consumidor experiências turísticas adaptadas ao seu perfil e necessidades. O obje-

tivo principal deste artigo é analisar as operações estatísticas e os indicadores estatísticos refe-

rentes ao setor do turismo recolhidos e divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 

I.P). Para tal, procedeu-se a uma análise de conteúdo dos documentos metodológicos que 

suportam as operações estatísticas do turismo e dos planos de atividades do INE, I.P. e das 

entidades com delegação de competências do INE I.P. entre 2014-2016. Os resultados obtidos 

mostram que a recolha de dados na área do turismo resulta da aplicação de operações estatís-

ticas concentradas maioritariamente no setor do alojamento. Além disso, verificou-se ainda 

que a divulgação dos resultados das operações estatísticas ocorre tardiamente e os dados não 

são disponibilizados para todas as áreas geográficas 

Palavras-chave: Estatística; Indicadores; INE; Informação; Portugal; Turismo. 

 

Abstract 

Tourism is a sector with unique characteristics and, as such, tourism agents need pertinent and 

up-to-date information to assist them in decision-making and reducing the degree of uncer-

tainty. Measuring the sector, standardizing data collection concepts and methodologies, and 

disseminating statistical tourism information has been a constant concern of some interna-

tional organizations, such as the World Tourism Organization. However, the tourism sector 

and, in particular, the tourist behavior and consumption habits have undergone changes that 

need to be measured and monitored in order to offer experiences tailored to their profile and 

needs. The main objective of this article is to analyze the data and the statistical indicators 

related to the tourism sector collected and disseminated by the Statistics Portugal (INE, I.P) 

and entities with delegated powers. For this, a content analysis of the methodological docu-

ments that support the statistical operations of tourism and the INE, I.P. recent years activities 

of was performed. The results show that the data collection in the tourism area results from 

the application of statistical operations concentrated mainly in the accommodation sector. In 

addition, it has also been found that the dissemination of the collected data occurs late and is 

not available for all geographical areas. 

Keywords: Indicators; Information; Portugal; Statistic; Statistics Portugal; Tourism.  
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Introdução 

Os agentes de turismo públicos e privados no âmbito das suas atividades necessitam de 

informação e conhecimento para definirem políticas e estratégias concertadas e fundamenta-

das. Ao nível da gestão e planeamento do destino turístico é essencial conhecer a oferta e a 

procura turística, mas também os efeitos desta atividade nas suas dimensões ambientais, 

socioculturais e económicas, nas suas diferentes escalas geográficas. Para além disso, é neces-

sário compreender a relação dos visitantes com a população residente, através da qual é possí-

vel avaliar o estado de desenvolvimento de um destino.  

 A informação estatística é uma ferramenta essencial para a compreensão do fenómeno 

do turismo. Como tal, esta deve ser fiável, fácil de interpretar, comparável, fornecida atempa-

damente e corresponder às necessidades dos seus utilizadores.  

As primeiras iniciativas oficiais de recolha de informação estatística e de definição de 

metodologias e orientações práticas para a sua concretização datam dos anos 50, porém, o 

desenvolvimento do setor e as constantes alterações nos hábitos e comportamento do consu-

midor promovem novas necessidades de informação estatística.  

As organizações internacionais com competências na área do turismo têm centrado o 

seu papel fundamentalmente na compilação e publicação dos dados estatísticos recolhidos 

pelas entidades nacionais que, na maioria das vezes, apenas realizam as operações estatísticas 

necessárias para fornecer os indicadores estatísticos exigidos pelas organizações internacio-

nais. Deste modo, tal como afirmam Lickorish e Jenkins (1997) as principais fontes oficiais 

de estatísticas do turismo, para dados de base nacional, são primeiramente os próprios gover-

nos e as suas Organizações Nacionais de Turismo e, em segundo lugar as entidades intergo-

vernamentais.  

Os dados estatísticos existentes sobre o turismo em Portugal são diminutos, razão pela 

qual, Portugal ocupa o 72º lugar em termos de qualidade e cobertura da informação estatística 

no índice de competitividade viagens e turismo 2013, e, além disso, não se evidência uma 

forte estratégia para melhorar o conhecimento e caracterização da procura ajustada aos mer-

cados alvo, e na diversificação de produtos que permita a alteração da proposta de valor e o 

reposicionamento da oferta turística nacional (PWC, 2014). 

Neste sentido, é objetivo fundamental do presente artigo analisar as operações estatísti-

cas e os indicadores referentes ao setor do turismo divulgados a nível nacional em Portugal. 

Para tal, começou-se por efetuar um enquadramento teórico da temática abordada, mostrando 

a importância e a evolução das estatísticas de turismo, abordando os sistemas de estatística de 

turismo existentes a nível internacional, e analisando as alterações no comportamento do con-

sumidor que conduziram a novas necessidades de informação estatística. De seguida expõem-

se a metodologia utilizada no estudo e a discussão dos resultados obtidos e, por último, apre-

sentam-se as conclusões.  

 

Revisão da literatura 

 Importância e evolução das estatísticas em turismo 

Na opinião de Cunha (1997), as ações e medidas a aplicar no setor do turismo exigem 

um conhecimento aprofundado da atividade que não se pode limitar aos movimentos das pes-

soas, mas também aos efeitos produzidos pelo turismo. De acordo com Page (2007), a medi-

ção do fenómeno do turismo através da recolha, análise e interpretação das estatísticas torna-
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se fundamental para obter esse conhecimento, nomeadamente em termos de volume, escala, 

impacte e valor, nas suas diferentes escalas geográficas. Por sua vez, Burkart e Medlik (1974) 

citado em Wöber (2000) afirmam que as estatísticas do turismo são necessárias porque permi-

tem avaliar os impactes do turismo no destino, apoiam o processo de planeamento e desen-

volvimento de infraestruturas turísticas, e facilitam a promoção e o marketing. Na opinião da 

UNWTO (1996), primeiramente, é necessário entender o que é preciso ser medido, e depois 

então, a vasta gama de informação potencial deve ser reduzida a um conjunto de medidas uti-

lizáveis e significativas sobre os fatores que são importantes para o tomador de decisão. 

De acordo com a UN e UNWTO (2010) as primeiras iniciativas no sentido de apresen-

tar definições internacionais na área do turismo, nomeadamente o conceito de Turista, foram 

realizadas em 1937 pelo Conselho da Liga das Nações Unidas. Porém, Lickorish (1997) refe-

re que apenas em 1949 foram dados os primeiros passos na recolha de estatísticas referentes 

ao turismo internacional, pela British Travel Association para a International Union of Offi-

cial Travel Organisations, com a publicação de um relatório que incidiu sobre 46 países onde 

foram dadas instruções sobre definições, conceitos e metodologias. Lickorish & Jenkins 

(1997) mencionam que à medida que o turismo foi ganhando importância é que cresceu a 

necessidade de recolher dados ao nível do turismo doméstico, introduzir alterações nos méto-

dos de recolha, rever conceitos e satisfazer as novas necessidades de informação das organi-

zações públicas e agentes privados do setor. 

Assim, entre os marcos mais importantes na evolução das estatísticas de comércio de 

serviços e estatísticas do turismo destacam-se nesta investigação em 1978, a publicação das 

Linhas Orientadoras Provisórias das Estatísticas do Turismo Internacional, pela Comissão de 

Estatísticas das Nações Unidas (CENU); 1993, a CENU adotou também a Classificação Stan-

dard Internacional das Atividades Turísticas a ser usada provisoriamente pelos países; 1994, a 

publicação da primeira versão das “Recomendações sobre Estatísticas do Turismo”; 2000, 

adoção pelo CENU da “Conta Satélite do Turismo: Quadro Metodológico Recomendado; 

2008, adoção pelo CENU da versão revista dos manuais "Recomendações Internacionais para 

as Estatísticas do Turismo 2008” e “Conta Satélite do Turismo: Quadro Metodológico Reco-

mendado 2008”, elaborado pelo CENU conjuntamente com a UNWTO. Estes manuais consti-

tuem um quadro de referência para os sistemas de estatísticas de turismo, pois fornecem con-

ceitos, definições, classificações, indicadores e tabelas de resultados do turismo, de modo a 

descrever exaustivamente o setor (UN, UNWTO, CEC & OCDE, 2001; UN, UNWTO, 

EUROSTAT & OCDE, 2010; UN & UNWTO, 2010).  

Relativamente à Conta Satélite de Turismo, o Eurostat (2002) refere ainda que a imple-

mentação deste quadro conceptual e metodológico de referência internacional é considerada 

prioritária em todos os Estados Membros da União Europeia dado os muitos benefícios a ela 

associados, destacando-se como uma ferramenta estatística credível, que analisa a dimensão e 

o significado do turismo como atividade económica, fornecendo indicadores comparáveis, de 

grande utilidade para a tomada de decisão a nível do destino. 

A importância das estatísticas de turismo é reconhecida pelas entidades governamentais 

em todo o mundo, por esse motivo existem diversas organizações a nível internacional, tais 

como a UNWTO, a World Travel and Tourism Council, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico e o Eurostat, que compilam e publicam estatísticas do turismo, 

principalmente dos países membros. Além disso, quase todos os governos nacionais têm uma 

autoridade de estatística responsável pela recolha de dados estatísticos sobre turismo.  
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Sistema de estatísticas do turismo a nível mundial e europeu 

A nível internacional existem organismos que, embora não sejam especializados na área 

do turismo, disponibilizam estatísticas sobre o setor, como é o caso da OCDE. A OCDE reco-

lhe dados e efetua comparações estatísticas entre os países membros e alguns não membros 

em diversas áreas, tal como se pode observar na tabela 1, encontrando-se o turismo na área 

estatística “Indústria e Serviços”. Esta organização publica artigos e estudos que abrangem 

diferentes temáticas, contudo, nesta investigação, destaca-se uma das suas publicações mais 

importantes na área do turismo “OCDE Tourism Trends & Policies”. Esta publicação inclui 

informação sobre as políticas e dados estatísticos de turismo de vários países, bem como uma 

visão alargada das tendências do setor em mais de 40 países (OCDE, 2016). 

 

A UNWTO é a agência das Nações Unidas responsável pelas temáticas relacionadas 

com o setor do turismo. Porém, e embora a UNWTO desenvolva no campo das estatísticas do 

turismo um trabalho de grande importância para o conhecimento do setor, esse trabalho resul-

ta mais em termos de compilação e publicação de estatísticas do que na recolha de dados pri-

mários (Lickorish & Jenkins, 1997). Deste modo, salientam-se neste artigo, entre as publica-

ções de estatísticas do turismo divulgadas por esta organização, as que têm uma periodicidade 

anual e que são de âmbito mundial, como é o caso do “Anuário das Estatísticas do Turismo”, 

“UNWTO Tourism Highlights” e o “Compêndio de Estatísticas de Turismo. Para além destas, 

a UNWTO publica ainda previsões do turismo a longo prazo, como é o caso da publicação 

“Tourism Towards 2030-Global Overview”, e publicações que abordam temas específicos. 

Regularmente, a UNWTO publica também o “Barómetro do Turismo Mundial” com informa-

ção sobre as tendências do turismo e estratégias de marketing da UNWTO (2013). Na tabela 2 

pode-se observar as principais publicações da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, bem 

como as funções e as áreas de recolha de informação estatística. 

Tabela 1. Áreas estatísticas da OCDE. 
Áreas estatísticas 

Agricultura e pescas 

Demografia e população 

Desenvolvimento 

Projeções económicas 

Educação e formação 

Meio ambiente 

Finanças 

Globalização 

Saúde 

Indústria e serviços 

Tecnologia da informação e comunicação 

Comércio internacional e da balança de pagamentos 

Trabalho 

Indicadores económicos mensais 

Contas nacionais 

Preços e paridades de poder de compra 

Produtividade 

Tributação do setor Público e de regulação do Mercado 

Estatísticas regionais 

Ciência, tecnologia e patentes 

Estatísticas sociais e de bem-estar 

Transportes 
Fonte: Elaboração própria a partir de OCDE (2013). 
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Tabela 2. Funções, áreas e publicações da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas. 

Divisão de Estatísticas das Nações Unidas 

Funções 

Recolha, tratamento e difusão da informação estatística 

Padronização dos métodos estatísticos, nomenclaturas e 

definições 

O programa de cooperação técnica 

Coordenação de programas e atividades internacionais de 

estatística 

Áreas de recolha de informação estatística 

Comércio; Energia; Ambiente; Contabilidade; 

Económico-Ambiental; Género; Atividades relacionadas 

com a informação geográfica; Indústria; Tecnologias de 

Informação; Comércio internacional de mercadorias; 

Comércio internacional de serviços e Turismo; 

População e census; Sociais; Sistemas de contas 

nacionais 

Publicações genéricas mais populares 
Boletim mensal de estatística; Anuário estatístico; Livro 

de bolso das estatísticas mundiais. 
Fonte: Elaboração própria a partir de UN (2013). 

 

A nível europeu, o Eurostat é a agência oficial de estatísticas. Porém, até final da década 

de 90 o seu contributo para o setor foi praticamente ao nível de aspetos metodológicos e 

recomendações (Lickorish & Jenkins, 1997). Este facto pode ser justificado pelo recente inte-

resse da UE no sector do turismo e também porque esta entidade, em geral, não produz esta-

tísticas, cingindo-se a compilar e a editar os dados dos Estados Membros.  

Esta agência, de acordo com o Regulamento (CE) n. º 223/2009 do Parlamento e Conse-

lho de 11 de março de 2009, artigo 4º, constitui o Sistema Estatístico Europeu, em parceria 

com os Institutos Nacionais de Estatística e outras autoridades nacionais responsáveis, em 

cada Estado-Membro, pelo desenvolvimento, produção e divulgação de estatísticas europeias.  

A missão do Eurostat é proporcionar informação estatística fidedigna a nível europeu 

que permita efetuar comparações entre países e regiões, bem como, contribuir para a harmo-

nização dos métodos estatísticos (Dinis, 2016). Para tal, o Eurostat edita e compila os dados 

estatísticos enviados pelas autoridades nacionais referentes a cada estado membro, em nove 

áreas temáticas: i) estatísticas gerais e regionais; ii) economia e finanças; iii) população e 

condições sociais; iv) indústria, comércio e serviços; v) agricultura e pescas; vi) comércio 

externo; vii) transportes; ambiente e energia; e viii) ciência e tecnologia, conforme se pode 

observar na tabela 3. 

O Sistema Europeu de Estatísticas do Turismo está organizado com base no Regula-

mento N.º 692/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de julho de 2011 referente à 

recolha de informação estatística a nível europeu no domínio do turismo, que revogou a Dire-

tiva 95/57/CE do Conselho, de 23 de novembro de 1995 (EU, 2014). De acordo com esse 

Regulamento, os estados membros devem recolher, compilar, tratar e transmitir estatísticas 

harmonizadas sobre a procura e a oferta turística.   
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Tabela 3. Sistema de Estatística Europeu. 
Sistema de Estatística Europeu, por tema 

Estatísticas Gerais e Regionais 

Regiões e cidades 

A cooperação internacional 

Cooperação com os países mediterrânicos: programa-

MEDSTAT 

Candidatos e potenciais candidatos 

Economia e Finanças 

As contas nacionais (incluindo PIB) 

Quadros Input-Output (ESA 95) 

Contas do setor europeu 

Estatísticas das finanças públicas 

As taxas de câmbio 

As taxas de juro 

Monetária e outras estatísticas financeiras 

Índice Harmonizado de Preços no Consumidor 

Paridades de poder de compra 

Balança de pagamentos 

População e Condições Sociais 

População 

Saúde (saúde pública / saúde e segurança no trabalho) 

Educação e formação 

Mercado de trabalho 

Rendimento, inclusão social e condições de vida 

A proteção social 

Inquérito ao Orçamento Familiar 

Criminalidade e justiça penal 

Cultura 

Indústria, Comércio e Serviços 

Estatísticas estruturais das empresas 

Estatísticas das empresas (curto prazo) 

Turismo 

 Manufaturados 

Sociedade da Informação 

Agricultura e Pescas 

Agricultura 

Floresta 

Pescas 

Alimentos: do campo à mesa 

 Indicadores agroambientais 

Comércio Externo Comércio externo 

Transportes Transportes 

Ambiente e Energia 
Meio ambiente 

Energia 

Ciência e Tecnologia Ciência, tecnologia e inovação 
Fonte: Elaboração própria a partir de Eurostat (2013). 

 

Relativamente aos indicadores a comunicar ao Eurostat importa referir que, a periodici-

dade de transmissão da informação, por parte da autoridade de estatística de cada estado 

membro, varia entre anual ou trienal, alguns indicadores, nomeadamente os referentes à ocu-

pação e capacidade dos estabelecimentos hoteleiros são ainda desagregadas por NUT I e II, 

tipo de alojamento e localidade onde se situa, e por país ou área geográfica de residência dos 

hóspedes. Os indicadores referentes à “participação no turismo por motivos pessoais” são 

desagregados, obrigatoriamente, por sexo e grupo etário. O regulamento refere ainda outros 

indicadores e desagregações que não foram mencionadas no presente artigo por não serem de 

carácter obrigatório para os estados membros. Na tabela 4 pode-se observar os principais 

indicadores que os estados membros devem transmitir à UE. 
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Tabela 4. Tipos de turismo, âmbito de aplicação e principais indicadores a transmitir à EU. 
Tipos de Turismo Âmbito Indicadores a transmitir 

Turismo interior 

 

Capacidade dos 

estabelecimentos de 

alojamento turístico 

Estabelecimentos (Nº) 

Camas (Nº) 

Quartos (Nº) 

Estabelecimentos com um ou mais quartos acessíveis 

a pessoas com mobilidade reduzida (Nº) 

Ocupação dos 

estabelecimentos de 

alojamento turístico 

Dormidas de (não) residentes em estabelecimentos de 

alojamento turístico (Nº) 

Chegadas de (não) residentes a estabelecimentos de 

alojamento turístico (Nº) 

Taxa líquida de ocupação-cama (%) 

Taxa líquida de ocupação-quarto (%) 

Em alojamento não arrendado 

Dormidas turísticas passadas em alojamento não 

arrendado (Nº) 

 (facultativa) 

Turismo nacional 

 

 

Participação no turismo por 

motivos pessoais 

Residentes com idade ≥ 15 anos, em deslocação 

turística por motivos pessoais durante o período de 

referência (Nº) 

Residentes com idade ≥ 15 anos, não participando em 

deslocação turística por motivos pessoais durante o 

período de referência (Nº) 

Deslocações turísticas e 

respetivos visitantes 

Perfil do visitante: sexo, idade, país de residência. 

Características da viagem: mês da partida, duração da 

viagem (dormidas), principal país de destino, 

principal motivo da viagem, principal meio de 

transporte, principal tipo de alojamento 

Reserva da viagem: operador turístico ou agência de 

viagens, Internet, independente 

Despesas turísticas 

Deslocações de um só dia 

Número e despesas de deslocações de um só dia 

(emissoras e domésticas) por motivos pessoais, e por 

motivo profissional. 
Fonte: Elaboração própria a partir do Regulamento (UE) N.º 692/2011 do PE e do Conselho de 6 de julho de 2011. 

 

Estes indicadores são trabalhados pelo Eurostat e divulgados através de manuais e 

publicações. Entre os manuais difundidos por esta entidade encontram-se, os seguintes:  

a) “Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008”, 

providencia uma atualização do quadro concetual  para a elaboração da Conta 

Satélite do Turismo (UN, UNWTO, EUROSTAT & OCDE, 2010);  

b) “Recommendations for Tourism Statistics 2008”, manual que fornece um quadro 

metodológico abrangente para a recolha e compilação de estatísticas do turismo 

em todos os países (UN, UNWTO, EUROSTAT & OCDE, 2010);  

c) “Methodological Manual for Tourism Statistics”, onde se encontram as linhas 

gerais para aplicação do regulamento 692/2011 do PE e do Conselho de 6 de julho 

de 2011 (EU, 2014); 

d) “Aplicação das Orientações Metodológicas do Eurostat nas estatísticas de turismo 

e viagens”, que tem como objetivo discutir a implementação da metodologia do 

Eurostat sobre estatísticas do turismo (EC & Eurostat, 1996); 

e) “Metodologia Comunitária em Estatísticas do Turismo”, elaborado com o apoio 

dos estados membros, onde foram estipulados conceitos e metodologias de modo 
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a estabelecer uma base comum e uma produção harmonizada das estatísticas de 

turismo pelos estados membros foi publicada em 1998 (EC & Eurostat, 1998). 

Em relação às publicações destacam-se: 

a) “Tourism Statistics Pocketbook”, fornece informação sobre estatísticas do turismo 

na Europa. A informação está estruturada em duas partes. A primeira parte con-

tém informação geral necessária para avaliar a importância económica do setor. 

Na segunda parte é apresentada informação específica sobre o setor, desagregada 

por país, nomeadamente as tendências recentes e indicadores da procura e da ofer-

ta (EC & Eurostat, 2008a); 

b) “Panorama on Tourism”, providência informação geral sobre os aspetos estrutu-

rais do turismo na Europa e sua evolução, inclui para além dos estados membros, 

os países candidatos e os pertencentes à EFTA (EC & Eurostat, 2008b); 

c) “Tourism Satellite Accounts in Europe”, nesta publicação são divulgados os resul-

tados nacionais de um conjunto de indicadores chave das Contas Satélites de 

Turismo dos estados membros, países candidatos e EFTA que compilaram esses 

dados nos anos anteriores à publicação (EC & Eurostat, 2011); 

d) “Estatísticas em Foco”, providência uma síntese atualizada dos principais resulta-

dos dos inquéritos, estudos e análises estatísticas nas diversas áreas, incluindo o 

turismo (EC & Eurostat, 2013). 

Para além destas publicações, no âmbito do turismo, o Eurostat divulga o “Flash Euro-

barometer” com os resultados de um inquérito denominado de “Preferências dos Europeus 

perante o Turismo”, conduzido a pedido da Direção-Geral das Empresas e da Indústria nos 28 

estados membros e mais sete países: Turquia, Macedónia, Noruega, Islândia, Montenegro, 

República da Sérvia e Israel. Através deste inquérito pode-se obter informação sobre as prefe-

rências dos inquiridos, em termos de destinos favoritos, perfil dos visitantes, motivos da via-

gem, satisfação em relação aos vários aspetos da viagem, fontes de informação e ferramentas 

usadas para pesquisa e organização da viagem, e tendências para as próximas viagens (Euro-

pean Union, 2015). 

 

Comportamento do consumidor e necessidades de informação estatística  

Lockwood e Medlik (2001) referem que estão a ocorrer mudanças no comportamento e 

estilo de vida do consumidor, tais como: i) alterações demográficas, ii) tecnológicas, iii) alte-

rações nos padrões de trabalho, iv) escassez de tempo, e v) mudanças no modo de consumo, 

que se prevê que venham a ter impacte nos próximos anos no setor das viagens e turismo. Na 

opinião de Cunha (2001), as novas tendências da procura e consumo caracterizam-se pela: i) 

fragmentação das férias com redução do nível de fidelidade aos destinos; ii) aumento das via-

gens de curta duração e redução do tempo das viagens principais; iii) alteração dos hábitos de 

aquisição das viagens, com aumento das viagens organizadas individualmente; iv) alteração 

dos hábitos de consumo, combinação do “sol e mar” com atividades lúdicas; v) procura de 

serviço personalizado; e vi) maior preocupação com o enquadramento ambiental. 

Segundo o TP (2007), as principais tendências ao nível do consumidor são: i) cresci-

mento do número de turistas internacionais em todo o Mundo; ii) envelhecimento da popula-

ção europeia; iii) aumento do número de viagens de curta duração; iv) aumento dos gastos 
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com a estadia e redução dos gastos com a viagem; v) procura de experiências diversificadas; 

vi) aumento das viagens organizadas individualmente; vii) desintermediação entre a procura e 

a oferta possibilitada pela Internet; ix) sofisticação do negócio hoteleiro com segmentação de 

experiências e enfoque dos grandes grupos nas atividades de marketing e de gestão hoteleira; 

x) organização de megaeventos mediáticos para gerar notoriedade de destino e promoção 

generalizada das marcas países e principais regiões; xi) desenvolvimento de infraestrutu-

ras/conteúdos e eventos regulares para dar resposta a múltiplas motivações; xii) criação de 

condições para o desenvolvimento de low cost e desenvolvimento das ligações ferroviárias de 

alta velocidade; xiii) atuação a vários níveis para melhorar a experiência local englobando 

urbanismo, ambiente, animação e conteúdos culturais. 

De acordo com o TP (2017), estão a ocorrer mudanças internacionais que impactam o 

turismo, salientando-se a existência de consumidores mais informados e exigentes, o cresci-

mento dos turistas casados sem filhos e dos turistas solteiros com poder de compra, o impacto 

dos consumidores millennials na redefinição e criação dos modelos de negócio, a expansão 

das redes sociais, e as tecnologias de informação e comunicação como veículo condutor da 

Nova Economia. 

O Regulamento (UE) N.º 692/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de julho 

de 2011 salienta que há mudanças verificadas no comportamento do consumidor em turismo, 

conduzidas pelos seguintes fatores: i) aumento das viagens de curta duração; ii) crescente uti-

lização da Internet para reserva de viagens; iii) incremento de viagens com motivos diferentes 

de férias e negócios; iii) novas formas de alojamento (ex: turismo residencial, estabelecimento 

de arrendamento turístico); e iv) crescente importância das viagens de apenas um dia, que 

conduziram a diferentes necessidades de informação estatística. Deste modo, o regulamento 

propõe adaptações à produção de estatísticas de turismo, passando a incluir, sobretudo, dados 

estatísticos sobre: deslocações de um só dia, embora estes sejam facultativos; outras formas 

de alojamento; e reservas efetuadas através da Internet.  

Em 2001, a Comunicação “Uma abordagem cooperativa para o futuro do turismo euro-

peu”, emanada pela Comissão das Comunidades Europeias, onde se constata a necessidade de 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o turismo na Europa, através da definição 

e aplicação da Agenda 21, refere a necessidade de existirem métodos e indicadores destinados 

ao acompanhamento do setor do turismo, tendo sido identificado como prioritária, a informa-

ção sobre: i) volume e tendências da procura turística; ii) características dos visitantes nacio-

nais e estrangeiros; iii) papel económico do turismo; estrutura e características dos subsetores 

do turismo; inventário e características dos recursos primários; e, iv) legislação e regulamen-

tação existente em matéria de turismo (Comissão das Comunidades Europeias, 2001). 

Por outro lado, de acordo com Ritchie e Crouch (2003) as organizações responsáveis 

pela gestão de destinos necessitam de dois tipos de fluxos de informação que importa obter e 

gerir: fluxos de entrada e fluxos de saída. Os fluxos de entrada referem-se à informação for-

necida aos responsáveis pela organização, de modo a assegurar o seu funcionamento de forma 

mais competitiva e sustentável, como é o caso dos seguintes tipos de informação: i) medição 

do desempenho do destino; ii) monitorização dos mercados-alvo; iii) monitorização dos desti-

nos concorrentes; iv) monitorização do desempenho dos subsetores do turismo; v) impactes 

do desenvolvimento turístico; vi) satisfação dos turistas; vii) padrões de comportamento do 

visitante; viii) contribuição do turismo para a economia; ix) apoio financeiro do governo ao 

turismo; x) eficiência e eficácia das políticas e estratégias previamente implementadas; e, os 
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fluxos de saída que se referem à informação que deve ser proporcionada a um vasto conjunto 

de agentes (investidores, decisores, residentes, visitantes atuais e potenciais). 

Por sua vez, a União Europeia (2013) propôs um Sistema Europeu de Indicadores de 

Turismo que incide sobre o destino turístico, e pretende ser um instrumento de referência para 

todos os países da UE para a gestão sustentável dos destinos. O sistema de indicadores é cons-

tituído por um conjunto de 27 indicadores principais e 40 indicadores de aplicação opcional, 

enquadrados nas seguintes categorias: gestão do destino; valor económico; impacto social e 

cultural; e impacto ambiental. Na tabela 5 pode-se observar a lista dos indicadores principais 

propostos no Sistema Europeu de Indicadores de Turismo para Destinos Sustentáveis. 

Tabela 5. Sistema Europeu de Indicadores de Turismo para Destinos Sustentáveis. 

Gestão do Destino 

Critérios Indicadores principais  

Política Pública de Turismo 

Sustentável 

Percentagem do destino com um(a) plano de ação/estratégia de turismo 

sustentável, com acompanhamento, controlo do desenvolvimento e 

dispositivo de avaliação acordados 

Gestão Sustentável do Turismo 

em Empresas Turísticas 

Percentagem de estabelecimentos/empresas turísticos (as) no destino 

que utilizam certificação/rotulagem verificada voluntária para medidas 

em prol do ambiente/da qualidade/da sustentabilidade e/ou da RSE 

Satisfação do Cliente Percentagem de visitantes satisfeitos com a experiência geral no 

destino 

Informação e Comunicação A percentagem de visitantes que salientam ter conhecimento dos 

esforços de sustentabilidade do destino 

Valor Económico 

Critérios Indicadores principais  

Fluxo do Turismo (volume e 

valor) no Destino 

Número de dormidas por mês 

Gastos diários por turista (alojamento, alimentação e bebidas, outros 

serviços) 

Desempenho da (s) Empresa(s) 

Turística(s) 
Duração média da estadia dos turistas (noites) 

 Taxa de ocupação em alojamentos comerciais por mês e média anual 

Quantidade e Qualidade do 

Emprego 
Emprego direto no turismo em percentagem do emprego total 

Segurança e Saúde Percentagem de empresas turísticas inspecionadas relativamente a 

segurança contra incêndios no último ano 

Cadeia de Abastecimento do 

Turismo 

Percentagem de empresas turísticas que trabalham ativamente para 

obter bens e serviços sustentáveis e de comércio equitativo 

Impacto Social e Cultural 

Critérios Indicadores principais  

Impacto Social/Comunitário Número de turistas/visitantes por cada 100 residentes 

Igualdade de Género Percentagem de homens e mulheres empregados no setor do turismo 

Igualdade/Acessibilidade 

Percentagem de alojamentos comerciais com quartos acessíveis a 

pessoas com deficiência ou que participam em regimes de 

acessibilidade reconhecidos 

Percentagem de atrações turísticas acessíveis a pessoas com deficiência 

ou que participam em regimes de acessibilidade reconhecidos 

Proteção e Enriquecimento do 

Património Cultural, da 

Identidade e dos Recursos Locais 

Percentagem do destino abrangido por uma política ou um plano que 

proteja o património cultural 
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Tabela 5. Sistema Europeu de Indicadores de Turismo para Destinos Sustentáveis (cont.) 
Impacto Ambiental 

Critérios Indicadores principais  

Redução do Impacto dos 

Transportes 

Percentagem de turistas e excursionistas que utilizam diferentes modos 

de transporte para chegar ao destino (públicos /privados e tipo) 

Percurso médio (km) realizado pelos turistas de e para casa ou percurso 

médio (km) desde o destino anterior até ao destino atual 

Alterações Climáticas 

Percentagem de empresas turísticas envolvidas em regimes de 

atenuação das alterações climáticas – nomeadamente: compensação de 

CO2, sistemas de energia de baixo consumo, etc. – e respostas e ações 

de «adaptação» 

Gestão de Resíduos Sólidos 

Volume de resíduos produzidos pelo destino (toneladas por residente e 

por ano ou por mês) 

Volume de resíduos reciclados (percentagem ou por residente e por 

ano) 

Tratamento de Esgotos 
Percentagem de esgoto do destino tratado pelo menos a nível 

secundário antes da descarga 

Gestão das Águas 
Consumo de água doce por turista e por noite comparado com o 

consumo de água da população geral por pessoa e por noite 

Consumo de Energia 
Consumo de energia por turista e por noite comparado com o consumo 

de energia da população geral por pessoa e por noite 

Proteção da Paisagem e da 

Biodiversidade 
Percentagem do destino (área em km2) designada para proteção 

Gestão da Iluminação e do Ruído 
O destino tem políticas em vigor que exigem que as empresas turísticas 

minimizem a poluição luminosa e sonora 

Qualidade da Água Balnear 
Nível de contaminação por cada 100 ml (coliformes fecais, 

Campylobacter) 
Fonte: Adaptado de UE (2013). 

 

Em Portugal, da avaliação efetuada à produção estatística na área do turismo, relativa-

mente às necessidades de informação, de acordo com o INE (2002), as necessidades de 

informação estatística dos utilizadores institucionais centram-se, fundamentalmente, na ver-

tente económica do setor, nos produtos caraterísticos do turismo que constituem o núcleo da 

oferta turística, e na procura turística.  

Em relação às necessidades de informação estatística relativa à procura turística, estas 

incidem sobre a periocidade com que a informação é desagregada, principalmente o consumo 

turístico nacional, o nível de desagregação (geográfica e categorias de alojamento), as caracte-

rísticas e comportamento do turista estrangeiro, a opinião dos visitantes sobre a imagem de 

Portugal, e sobre as tendências sociais, políticas e económicas dos principais países emissores 

de turismo para Portugal. No sentido de colmatar as necessidades de estatísticas ao nível da 

balança de pagamentos refere-se ainda, a informação sobre os movimentos turísticos nas fron-

teiras. 

 

Metodologia 

O principal objetivo deste artigo é analisar a informação estatística oficial publicada em 

Portugal na área do Turismo. Para tal, e embora existam outras entidades de natureza pública, 

coletiva ou privada que, esporadicamente, produzem e divulgam estatísticas especificas sobre 

determinadas temáticas, como é o caso da Associação da Hotelaria de Portugal e dos Aeropor-

tos de Navegação Aérea e entidades que, com base em fontes de dados oficiais, produzem e 

divulgam informação estatística, como por exemplo a Base de Dados de Portugal Contempo-
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râneo (PORDATA), a análise realizada centra-se apenas nos dados estatísticos oficiais reco-

lhidos e tratados pelas autoridades de estatística nacional de Portugal. 

Em Portugal, de acordo com os termos estabelecidos na lei do Sistema Estatístico 

Nacional (artigo 3, nº 4 da lei nº 22/2008 de 13 de maio), as autoridades estatísticas responsá-

veis pela produção de estatísticas oficiais são: o INE, I.P., o Banco de Portugal, o Serviço 

Regional de Estatística dos Açores, a Direção Regional de Estatística da Madeira, e as entida-

des com delegação de competências do conselho directivo do INE, I.P [EDC]. Contudo, cabe 

ao INE, I.P. na qualidade de órgão central de produção e difusão das estatísticas oficiais, 

assegurar a supervisão e coordenação técnico científico do Sistema Estatística Nacional (art.3, 

nº 3).  

De acordo com Decreto-Lei nº 136/2012 de 2 de julho, artigo 4, nº1, o INE, I.P. tem por 

missão a produção e divulgação de informação estatística oficial. Além disso, o INE, I.P. é 

também o órgão interlocutor nacional junto do Eurostat para fins estatísticos no âmbito do 

Sistema Estatístico (Decreto-Lei nº 136/2012 de 2 de julho, artigo 4, nº2). O INE, I.P. divulga 

estatísticas em diversos domínios de atividades, porém, as análises realizadas neste artigo 

incidem apenas sobre as estatísticas classificadas no domínio do turismo.  

A produção e divulgação da informação estatística de turismo está associada a opera-

ções estatísticas. Deste modo, nesta investigação foram analisadas em detalhe as operações 

estatísticas executadas pelo INE, I.P. no período de 2014-2016, através da análise de conteúdo 

dos documentos metodológicos que suportam as respetivas operações estatísticas, e as opera-

ções estatísticas que já não se encontram vigentes, recorrendo à análise do site oficial do INE, 

I.P. Além disso, foram ainda analisados os planos de atividades do INE, I.P. e EDC para os 

anos 2014, 2015 e 2016. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

Da análise efetuada aos planos de atividades do INE, I.P e EDC verificou-se que, no 

período de 2014-2016, o INE, I.P. realizou sob sua responsabilidade quatro operações estatís-

ticas na área do turismo, são elas: inquérito à permanência de campistas nos parques de cam-

pismo; inquérito à permanência de colonos nas colónias de férias; inquérito à permanência de 

hóspedes na hotelaria e outros alojamentos; e o inquérito às deslocações dos residentes (INE, 

2013a, 2014, 2015a). 

Como se pode observar na tabela 6, as operações estatísticas concentram-se na sua tota-

lidade no território nacional e, com exceção do inquérito às deslocações dos residentes, no 

subsetor do alojamento, nomeadamente nos estabelecimentos hoteleiros, estabelecimentos de 

turismo no espaço rural e de alojamento local, parques de campismo, e colónias de férias. 

Os inquéritos à permanência incidem sobre as diferentes unidades de alojamento, sendo 

utilizado o método exaustivo na recolha dos dados, ou seja, são inquiridos, através de ques-

tionário, todos os estabelecimentos que se encontram registados ou recenseados na base de 

dados da autoridade estatística nacional. Deste modo, a informação recolhida nestas operações 

estatísticas abrange o turismo realizado em Portugal, ou seja, o turismo interior. Em relação à 

periodicidade, verifica-se que as operações estatísticas têm uma aplicação mensal. Por outro 

lado, o inquérito às deslocações dos residentes é um inquérito realizado trimestralmente, por 

amostragem, isto é, são inquiridos os indivíduos residentes em Portugal nas unidades de alo-

jamento selecionadas. 
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Tabela 6. Caracterização das operações estatísticas na área do turismo a realizar, por ano, 2014-

2016. 

Área de 

Recolha da 

Informação 

Âmbito 

Geográfico 
Operação Estatística Periodicidade 

Tipo de Operação 

Estatística 

Viagens 

Turísticas 

Continente; 

Açores; Madeira 

Inquérito às deslocações 

dos residentes
1
 

Trimestral Inquérito amostral 

Ocupação do 

Alojamento 

Continente; 

Açores; Madeira 

Inquérito à permanência de 

hóspedes na hotelaria e 

outros alojamentos
2
 

Mensal 

 
Recenseamento 

Continente; 

Açores; Madeira 

Inquérito à permanência de 

campistas nos parques de 

campismo 

Mensal Recenseamento 

Continente; 

Açores; Madeira 

Inquérito à permanência 

colonos nas colónias de 

Férias 

Mensal Recenseamento 

Fonte: Elaboração própria a partir de INE (2012ab, 2013ab). 

 

Em 2015 e 2016 está prevista a implementação do Inquérito ao Turismo Internacional 

que tem como objetivos, segundo o INE (2015b) a identificação da estrutura de gastos de 

turistas e excursionistas e o conhecimento sobre o perfil dos visitantes de e para Portugal. Este 

inquérito tem um carácter ocasional e é efetuado por amostragem aos viajantes que atraves-

sam as principais fronteiras aéreas, rodoviárias e marítimas de Portugal. O INE, I.P. não apre-

senta no documento metodológico referente ao Inquérito ao Turismo Internacional informa-

ção sobre os indicadores que serão disponibilizados ao público. 

No que diz respeito aos indicadores de difusão das restantes operações estatísticas em 

vigor, da análise da tabela 7, verifica-se que através dos inquéritos à permanência é possível 

obter indicadores do lado da procura, que permitem, essencialmente, conhecer a procura 

interna e externa de cada tipo de estabelecimento em termos de volume, estrutura e perma-

nência média nos estabelecimentos. Destas operações estatísticas apenas o inquérito à perma-

nência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos disponibiliza indicadores do lado da 

oferta relativos à capacidade de alojamento na hotelaria e noutros meios de alojamento turísti-

co coletivo, bem como indicadores financeiros e indicadores dos recursos humanos dos esta-

belecimentos. 

Por outro lado, o inquérito à deslocação dos residentes disponibiliza indicadores apenas 

sobre a procura dos residentes em Portugal em termos de: volume de turistas, desagregados 

por sexo e grupo etário; viagens realizadas pelos turistas, desagregadas por sexo, grupo etário, 

meio de transporte utilizado, motivo da viagem, destino da viagem e duração da viagem; e 

dormidas realizadas pelos turistas, desagregadas por sexo, grupo etário, tipo de alojamento 

utilizado, motivo da viagem, destino da viagem e duração da viagem. Importa referir que, 

embora não constem dos indicadores a disponibilizar pelo INE, I.P., através desta operação 

estatística são também observadas variáveis relativas às despesas realizadas pelos turistas, 

bem como dados sobre existência de deslocações turísticas de excursionismo (INE, 2013b). 

  

                                                           
1
Vigente desde 1998. 

2
Vigente desde 1965. 
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Tabela 7. Indicadores de difusão por operação estatística. 

Operação estatística Indicadores de difusão 

Inquérito à permanência de 

hóspedes na hotelaria e outros 

alojamentos 

Hóspedes (Nº) nos estabelecimentos hoteleiros 

Dormidas (Nº) nos estabelecimentos hoteleiros 

Quartos nos estabelecimentos hoteleiros (Nº) 

Estabelecimentos hoteleiros (Nº) 

Capacidade de alojamento (Nº) nos estabelecimentos hoteleiros 

Taxa líquida de ocupação cama (%) nos estabelecimentos hoteleiros 

Estada média (Nº) nos estabelecimentos hoteleiros 

Rendimento médio por quarto (RevPar) nos estabelecimentos hoteleiros 

Pessoal ao serviço nos estabelecimentos hoteleiros (Nº) 

Proporção de hóspedes estrangeiros (%) 

Proveitos totais (€) dos estabelecimentos hoteleiros 

Proveitos de aposento (€) dos estabelecimentos hoteleiros 

Proveitos de aposento por hóspedes (€) 

Inquérito à permanência de 

campistas em parques de 

campismo 

Campistas (Nº) nos parques de campismo 

Dormidas (Nº) nos parques de campismo 

Estada média (Nº) nos parques de campismo 

Inquérito à permanência de 

colonos nas colónias de férias 

Hóspedes (N.º) nas colónias de férias 

Dormidas (N.º) nas colónias de férias 

Estada média (N.º) nas colónias de férias 

Estada média (N.º) nas pousadas da juventude 

Dormidas (N.º) nas pousadas da juventude 

Hóspedes (N.º) nas pousadas da juventude 

Inquérito às deslocações dos 

residentes 

Turistas (N.º) 

Viagens (N.º) realizadas pelos turistas 

Dormidas (N.º) 

Fonte: Elaboração própria a partir de INE (2013ab; 2012ab; 2009). 

 

 

Analisando detalhadamente aos indicadores de difusão pode-se mencionar que, de uma 

forma geral, o número de hóspedes, colonos ou campistas são indivíduos, qualquer que seja a 

sua idade, que efetuam pelo menos uma dormida num meio de alojamento, e que tenham efe-

tuado o check in no mês de referência ou em meses anteriores. Independentemente do número 

de noites que permanecem no alojamento, o indivíduo é contabilizado apenas uma vez, desde 

que a permanência seja contínua, caso contrário será contabilizado tantas vezes quantas as 

inscrições. Para conhecer o número de indivíduos que efetivamente deram entrada no meio de 

alojamento no mês de referência utilizam-se os indicadores número de hóspedes, campistas 

ou colonos entrados. O indicador “ Proporção de hóspedes estrangeiros” mede a relação entre 

o número de hóspedes com residência habitual no estrangeiro e o total de hóspedes. (INE, 

2012a) 

O indicador “Número de dormidas” indica-nos o número de noites que cada individuo 

permanece num meio de alojamento, e permite conhecer a importância turística de cada 

região (Cunha,1997). O indicador “Estada média” é medido através da relação entre o número 

de dormidas e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas, transmitindo 

informação sobre o número de noites que, em média, um indivíduo permanece num determi-

nado meio de alojamento e, consequentemente numa região. Estes indicadores referem-se aos 

indivíduos residentes em Portugal ou no estrangeiro, o que possibilita conhecer os movimen-

tos turísticos relativamente à sua origem. (INE, 2012a) 
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Relativamente ao indicador “Número de estabelecimentos” este mostra a quantidade e 

tipo de estabelecimentos existentes numa determinada região ou país, que têm como principal 

atividade a prestação de serviços de alojamento e de apoio, com ou sem fornecimento de 

refeições, mediante pagamento. Por sua vez, o “Número de quartos” indica o total de quartos 

disponíveis para hospedar num determinado alojamento, estando incluídas as camas extras 

colocadas a pedido do cliente e excluídos os quartos utilizados pelos proprietários ou empre-

gados. Estes indicadores são apenas divulgados nas operações estatísticas referentes aos esta-

belecimentos hoteleiros. (INE, 2012a) 

O indicador “Capacidade de alojamento” mostra o número máximo de indivíduos que 

os estabelecimentos hoteleiros podem alojar num determinado período. Para o seu cálculo é 

necessário o indicador “Número de camas”, individuais e de casal, sendo que são considera-

das como duas as camas de casal. Este indicador não reflete o número de camas disponíveis, 

apesar de serem observados o número de dias que os estabelecimentos estiveram em funcio-

namento, tornando-se perentório distinguir, na opinião de Cunha (1997) entre capacidade total 

e capacidade disponível. Não são, contudo, contabilizados os estabelecimentos encerrados no 

período de referência. No que diz respeito ao indicador “Taxa líquida de ocupação cama”, 

este mede a relação entre o número de dormidas e o número de camas disponíveis no período 

de referência. (INE, 2012a) 

O indicador “Proveitos de aposento” compreende os valores globais, sem IVA, cobra-

dos pelas dormidas de todos os hóspedes nos meios de alojamento turístico. Este indicador 

juntamente com os proveitos de restauração e outros proveitos decorrentes da própria ativida-

de, tais como, aluguer de salas, lavandaria, tabacaria e telefone resulta no indicador “Proveitos 

totais”. Relativamente ao indicador “Rendimento por quarto disponível” este é obtido pela 

relação entre os proveitos de aposento e o número de quartos disponíveis, no período de refe-

rência. (INE, 2012a) 

O indicador “Número de pessoas ao serviço” reporta-se às pessoas que, no período de 

referência, participaram na atividade da empresa, qualquer que tenha sido a duração dessa 

participação e independentemente do vínculo. Estão inseridas neste indicador as pessoas tem-

porariamente ausentes por um período igual ou inferior a um mês, e as pessoas com vínculo a 

outras empresas que trabalham na empresa, desde que sejam por estas remuneradas. (INE, 

2012a) 

Analisando os indicadores do inquérito às deslocações dos residentes verificou-se que, o 

indicador “Número de turistas” indica o número de indivíduos residentes em Portugal com 15 

ou mais anos, cuja residência principal é um alojamento familiar não coletivo, que tenham 

efetuado deslocações e permanecido pelo menos uma noite num alojamento coletivo ou parti-

cular no lugar visitado, fora do seu ambiente habitual, em Portugal ou no estrangeiro, por 

motivos de lazer, recreio e férias, profissionais ou de negócios, visita a familiares e amigos e 

outros motivos (INE, 2013b). Este indicador pode ser apresentado nas seguintes dimensões de 

análise: nº de turistas, por sexo e escalão etário. 

O indicador “Número de viagens” reporta-se às deslocações efetuadas a um ou mais 

destinos turísticos, incluindo o regresso ao ponto de partida e abrangendo todo o período de 

tempo durante o qual o individuo permanece fora do seu ambiente habitual (INE, 2013b). Este 

indicador não contempla as viagens efetuadas para o local de trabalho ou estudo. Nas suas 

várias dimensões de análise é possível conhecer “Nº de viagens” segundo o sexo, por destino 

principal, duração da viagem, principal meio de transporte utilizado, grupo etário, e motivo da 

viagem. 
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Em relação à variável “Nº de dormidas” constatou-se que reflete a totalidade das noites 

passadas pelo indivíduo no destino principal. (INE, 2013b).Está disponível nas seguintes 

dimensões de análise: nº de dormidas segundo o motivo da viagem, por sexo, grupo etário, 

duração da viagem e por tipo de alojamento utilizado.  

A informação estatística decorrente das operações estatísticas desenvolvidas pelo INE, 

I.P. na área do turismo encontra-se desagregada por nível geográfico, NUT II e município, no 

caso dos inquéritos à permanência, e ao nível da NUT II a informação estatística resultante do 

inquérito às deslocações dos residentes. 

Da análise realizada às operações estatísticas classificadas como não vigentes, ou seja 

que se encontram suspensas, na plataforma online do INE, I.P. pode-se constatar que, das 

nove operações estatísticas não vigentes seis incidem sobre os estabelecimentos de alojamen-

to, apenas uma tem como âmbito de aplicação o subsetor das agências de viagens, e duas ope-

rações estatísticas têm como unidade de inquirição o individuo. De salientar que o inquérito 

ao movimento de pessoas nas fronteiras, uma das mais importantes operações estatísticas do 

lado da procura, que permite obter informação estatística sobre os viajantes não residentes em 

Portugal esteve suspensa desde 2007 até 2015 (ver tabela 8). 

Tabela 8. Operações estatísticas não vigentes. 
Operação estatística Período de vigência 

Inquérito aos gastos turísticos internacionais 
2004-2007 

2013 

Inquérito às boas práticas ambientais 2006-2008 

Inquérito ao turismo de habitação e turismo em espaço Rural 2009-2011 

Sondagem aos estabelecimentos hoteleiros 2008-2012 

Inquérito aos preços nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos 

turísticos 

2009-2012 

Movimentos de pessoas nas fronteiras (aérea, marítima, terrestre e ferroviária) 2004-2007 

Inquérito aos parques de campismo 2009-2010 

Inquérito ao turismo em espaço rural 2004-2008 

Inquérito de conjuntura às agências de viagens 1982-2007 
Fonte: Elaboração própria a partir de INE (2015c). 

 

Cabe ao INE, I.P., para além da recolha e produção, a divulgação de informação estatís-

tica relevante para a sociedade (INE, 2013a). A difusão da informação estatística é efetuada, 

essencialmente, através de publicações em papel ou em formato digital. O INE, I.P. divulga 

anualmente ao público uma publicação na área estatística do turismo com os resultados das 

operações estatísticas, cerca de sete meses após o ano de referência. Para além desta, importa 

referir que existem publicações multitemáticas, como é o caso dos anuários estatísticos regio-

nais, onde são publicadas estatísticas do turismo para cada NUT II desagregada até ao nível 

municipal, porém, estas ainda são disponibilizadas mais tarde, aproximadamente um ano 

depois do período de referência. O INE, I.P. divulga ainda, através de comunicados de 

imprensa, os primeiros resultados das operações estatísticas mensais e trimestrais, 43 e 120 

dias depois do período de referência, respetivamente. 

 

Conclusões 

As estatísticas do turismo são essenciais para uma tomada de decisão informada quer de 

entidades públicas quer privadas. Essa importância tem sido assumida pelas principais organi-

zações internacionais com competências a este nível e, por isso, têm sido vários os esforços 
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destas organizações na definição de conceitos e estabelecimento de metodologias para a reco-

lha de dados estatísticos sobre turismo, que permitam a uniformização e comparação dos indi-

cadores. Porém, o setor encontra-se em pleno desenvolvimento e o comportamento do con-

sumidor em turismo em constante alteração, necessitando os agentes de turismo cada vez mais 

de informação estatística pertinente e atualizada, que seja disponibilizada aos agentes de 

turismo atempadamente.   

Nos últimos anos têm ocorrido alterações no comportamento do consumidor que modi-

ficaram os hábitos de consumo de viagens, destacando-se o facto do consumidor em turismo 

ser mais exigente, independente, informado, dependente da tecnologia, e de procurar serviços 

personalizados, sendo necessário diversificar as técnicas de recolha de dados estatísticos e 

reforçar as operações estatísticas, de modo a que os indicadores e a informação estatística 

oficial divulgada sejam úteis e relevantes para a tomada de decisão em turismo.  

Neste artigo mostra-se que os sistemas de estatísticas do turismo internacionais 

baseiam-se na compilação dos dados fornecidos pelas autoridades de estatística nacional, 

focando-se as orientações europeias na recolha de indicadores basilares da atividade turística 

que procuram cobrir o turismo interno e nacional dos países membros da União Europeia. Em 

Portugal, cabe ao INE, I.P., de acordo com a lei do Sistema Estatístico Nacional, a recolha, 

tratamento e difusão da informação estatística oficial de várias áreas, incluindo o turismo.  

Os resultados obtidos no artigo mostram que a recolha de dados realizada pelo INE, I.P. 

no domínio do turismo visa essencialmente dar resposta às solicitações do Eurostat e resultam 

da aplicação de operações estatísticas que, nos últimos anos, se limitam a quatro inquéritos, 

três inquéritos mensais referentes à permanência dos indivíduos nos alojamentos, nomeada-

mente na hotelaria e outros alojamentos, parques de campismo, colónias de férias e pousadas 

da juventude, e um inquérito trimestral às deslocações dos residentes, efetuado por amostra-

gem. As entidades inquiridas que prevalecem são os estabelecimentos de alojamento que se 

encontram recenseados. A operação estatística que aborda as viagens turísticas dos residentes 

é a única que se refere ao turismo nacional, ou seja, às deslocações dos residentes dentro e 

fora de Portugal, enquanto as restantes incidem sobre o turismo interno e recetor. 

Relativamente à divulgação das estatísticas de turismo, verificou-se que, os primeiros 

resultados das operações estatísticas mensais e trimestrais são divulgados tardiamente, 43 e 

120 dias depois do período de referência, respetivamente, e, além disso, só são disponibiliza-

dos alguns indicadores, sendo que a informação estatística desagregada ao nível da NUT II e 

do município só é publicada cerca de um ano depois do período de referência. 

No que diz respeito aos indicadores divulgados, embora as operações estatísticas sejam 

aplicadas na sua maioria aos estabelecimentos de alojamento, estes procuram, essencialmente, 

conhecer a procura de cada tipo de alojamento, prevalecendo os indicadores de volume refe-

rentes às dormidas, hóspedes, colonos ou campistas, e à estada média nos estabelecimentos. 

Além disso, relativamente aos estabelecimentos hoteleiros são ainda divulgados alguns indi-

cadores financeiros e apenas um indicador referente aos recursos humanos, o que permite 

concluir que, nos últimos anos, tem sido apenas divulgada informação sobre os indivíduos 

que ficaram alojados neste tipo de estabelecimento. Por outro lado, verificou-se que os indi-

cadores resultantes do inquérito às deslocações dos residentes pretendem sobretudo caracteri-

zar os turistas e as viagens turísticas realizadas pelos portugueses.  

Os resultados obtidos indicam que existem diversas operações estatísticas que não estão 

vigentes e, como tal, os indicadores obtidos são descontínuos no tempo, como é o caso do 

inquérito ao movimento nas fronteiras que permite conhecer as entradas e saídas de visitantes 
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em Portugal através de diferentes vias, cuja atividade foi retomada em 2015 após oito anos de 

inatividade. 

As análises realizadas no artigo focaram-se na informação estatística oficial no domínio 

do turismo, sugere-se que num trabalho futuro esta análise seja alargada a outros domínios 

estatísticos, como é o caso das empresas e da sociedade da informação. Além disso, seria per-

tinente comparar a informação recolhida e disponibilizada pelo INE, I.P na área do turismo 

com a de autoridades estatísticas de outros estados membros da União Europeia.  
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Resumo 

A preocupação com a conservação da natureza, a minimização de impactes negativos no 

ambiente e o aumento de benefícios para as comunidades locais são, cada vez mais, preocu-

pações comuns a várias tipologias de turismo. Neste contexto, o presente artigo tem como 

objetivo o delineamento de um programa de viagem no território do Vale do Côa e Alto Dou-

ro, que cumpra os princípios gerais do Ecoturismo. Em termos metodológicos, procedeu-se à 

inventariação dos recursos turísticos e infraestruturas de suporte existentes no território em 

análise, de forma a conhecer a sua imagem identitária e percecionar a sua competitividade, 

capacidade de diferenciação e atração. Para o efeito, procedeu-se à recolha de informação 

através de análise documental, observação direta e um inquérito por questionário dirigido a 

estabelecimentos de alojamento e restauração para identificação de parceiros-chave e poten-

cial implementação do pacote ecoturístico. Como resultado, foi construído um pacote ecotu-

rístico referente a uma viagem programada de média duração (12 dias), com oferta de um 

conjunto de bens, atracões e serviços (alojamento, restauração e transportes), organizados na 

perspetiva de uma viagem de experiências. Para efeito de conceção e estruturação do modelo 

de negócio a implementar e avaliação da respetiva viabilidade económico-financeira recorreu-

se à metodologia “Business Model Canvas”, descrevendo-se o modo como a empresa em cau-

sa pretende criar e entregar valor aos seus clientes e gerar riqueza. 

Palavras-chave: Alto Douro; Business Model Canvas; Ecoturismo; Vale do Côa; Viagem 

Organizada. 

 

Abstract 

Nature conservation, the negative impacts on the environment and the benefits for local com-

munities are increasingly common concerns of various types of tourism. Within this context, 

the present article aims to design a travel program in the territory of Vale do Côa and Alto 

Douro, which complies with the general principles of Ecotourism. The methodology consists 

in the creation of an inventory made of the tourism resources and support infrastructures in 

the territory under analysis, with the objective of knowing its identity image and perceiving 

its competitiveness, capacity for differentiation and attraction. For this purpose, information 

was collected through documentary analysis, direct observation and a questionnaire survey for 

accommodation establishments to identify key partners and potential implementation of the 

ecotourism package. As a result, an ecotourism package was built for a medium-term (12 

days) programmed trip, offering a range of goods, attractions and services (accommodation, 

catering and transportation), organized to provide a trip focused in experiences. The Business 

Model Canvas was used in order to design the business model and to validate its economic 

and financial viability; this tool describes how the company in question intends to create and 

deliver value to its customers as well as generate wealth. 

Keywords: Business Model Canvas; Côa Valley; Douro Valley; Ecotourism; Travel Pack-

age.  
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Introdução 

As denominadas “viagens verdes" são hoje uma realidade em expansão. A existência de 

uma procura turística internacional vocacionada para práticas de turismo responsável, ativo na 

preservação e conservação da natureza e na proteção das paisagens, capaz de promover a edu-

cação e a sensibilização ambiental junto dos turistas e dos players do setor, assim como o res-

peito pela cultura e valores das populações locais, representa um significante contributo para a 

redução de assimetrias territoriais, ao valorizar os territórios e promover a sua sustentabilida-

de ambiental, económica e social (Center for Responsible Travel, 2016). A captação destes 

fluxos turísticos, pela via do Ecoturismo, pode representar um contributo relevante na mitiga-

ção do despovoamento e envelhecimento da população residente nos territórios de baixa den-

sidade, qualificando o território, fixando pessoas e promovendo o seu bem-estar.  

O presente artigo tem como objetivo conceber um programa de experiências de viagem 

no território definido pelo agrupamento dos 10 concelhos que integram o Plano Estratégico de 

Promoção Turística do Vale do Côa e Alto Douro. Foram adotados os princípios base do Eco-

turismo definidos pela International Ecotourism Society, numa perspetiva integradora das 

valências, recursos e atributos do território em análise, quer se trate de áreas protegidas ou 

outras com valores naturais significantes, assim como outros recursos e atrações de índole 

material ou imaterial que possam ser considerados para a prática do Ecoturismo, numa visão 

holística e sustentada.   

Trata-se de uma viagem programada de média duração (12 dias), que visa colmatar uma 

lacuna na oferta turística nacional, em particular no destino turístico em análise e, simulta-

neamente, responder a uma necessidade de melhoria da oferta internacional de uma agência 

de viagens específica, com o alargamento do seu portefólio de viagens e experiências de lazer 

ativo. Procura-se, assim, contribuir para o desenvolvimento da região, através do efeito multi-

plicador e transversal que a atividade turística induz na economia e nas sociedades onde se 

desenvolve, em particular em espaços rurais e naturais (Simões, 2003). Em termos metodoló-

gicos, procedeu-se à inventariação dos recursos turísticos e infraestruturas de suporte existen-

tes no território em análise, de forma a conhecer a sua imagem identitária e percecionar a sua 

competitividade, capacidade de diferenciação e atração. Para o efeito, procedeu-se à recolha 

de informação através de análise documental, observação direta e um inquérito por questioná-

rio dirigido a estabelecimentos de alojamento e restauração para identificação de parceiros-

chave e potencial implementação do pacote ecoturístico. Na conceção do modelo de negócio a 

implementar e avaliação da respetiva viabilidade económico-financeira, recorreu-se à metodo-

logia Business Model Canvas.  

Neste contexto, e após a introdução, estruturou-se o artigo em quatro partes. Na primei-

ra parte, procede-se à revisão da literatura, onde é definido o conceito de Ecoturismo, são ava-

liadas as potencialidades da região para este tipo de turismo e é explicitado o modelo teórico 

de negócios escolhido. Na segunda parte descreve-se o procedimento metodológico que leva à 

análise dos recursos turísticos da região, do alojamento e das parcerias para a oferta turística. 

Na terceira parte, descreve-se uma proposta do pacote turístico de média duração em viagem 

organizada e o seu planeamento operacional diário. Descreve-se o programa da viagem, 

outras informações e detalhes e, ainda, o modelo de negócio envolvido. Na quarta parte apre-

sentam-se as considerações finais e em jeito de conclusão o artigo termina com algumas ques-

tões sobre a temática tratada, as limitações do que foi alvo e a possibilidade que a metodolo-

gia e os procedimentos oferecem para trabalhos futuros. 
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Revisão da literatura 

As tendências internacionais revelam que, cada vez mais, os turistas privilegiam práti-

cas de turismo ecológico. Segundo dados do United Nations Environment Programme and 

World Tourism Organization (2012), mais de um terço dos viajantes pretendem privilegiar o 

turismo ambientalmente sustentável e estão dispostos a pagar mais para usufruir deste tipo de 

experiências. Estima-se ainda que os gastos neste tipo de práticas turísticas aumentem a um 

ritmo mais elevado do que a média de crescimento de toda a indústria turística (World Tou-

rism Organization, 2014). 

Nesta revisão da literatura procurou-se, para além da definição do conceito de Ecotu-

rismo aqui usado, verificar as potencialidades da região de destino para este tipo de práticas, 

bem como proceder ao aprofundamento e consolidação teórica dos conceitos específicos rela-

cionados com as temáticas e metodologias abordadas. 

 

O conceito de Ecoturismo 

A definição inicial de ecoturismo foi preconizada por Ceballos-Lascurain, em 1980 

(citado por Fennel, 2008), como sendo a atividade de viajar para áreas naturais relativamente 

intactas ou não contaminados, com o objetivo específico de estudar, admirar e apreciar a pai-

sagem, as suas plantas e animais selvagens, bem como qualquer manifestação cultural exis-

tente (passada e presente) encontrada nessas áreas.  

Outros autores têm proposto outras definições, alargando e fazendo evoluir o conceito. 

Ainda muito centrado na Natureza e na sua conservação David Fennel (Fennel, 2008), depois 

de fazer uma longa revisão bibliográfica (mais de oitenta trabalhos consultados) e estabelecer 

o estado da arte deste conceito, propõe uma síntese muito ligada ao conservacionismo e ao 

conceito de sustentabilidade dos espaços naturais: “Ecotourism is a sustainable, non-invasive 

form of nature-based tourism that focuses primarily on learning about nature first-hand, and 

which is ethically managed to be low-impact, non-consumptive, and locally oriented (control, 

benefits and scale). It typically occurs in natural areas, and should contribute to the conser-

vation of such areas” (p. 24). 

Mais recentemente foi incorporado no conceito a preocupação e o respeito pelas popu-

lações humanas existentes nas áreas visitadas, pelos seus modos de vida, usos e costumes, 

sendo comum aceitar a definição do conceito de Ecoturismo definido pela IES - International 

Ecotourism Society, como sendo "responsible travel to natural areas that conserves the envi-

ronment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and educa-

tion- Education is meant to be inclusive of both staff and guests“ (The International Ecotour-

ism Society, 2017). 

Fazendo uma síntese, as diversas formulações que podemos encontrar do conceito de 

Ecoturismo promovem, mais ou menos explicitamente, os seguintes princípios gerais explici-

tados pela IES: promover impactes negativos mínimos nos ecossistemas naturais onde se rea-

liza; organizar visitas com pequenos grupos de turistas, que se pretendem informados e cons-

cientes; fomentar o respeito e a sensibilidade pela natureza e cultura local no sentido da sua 

conservação; fornecer experiências positivas, tanto para visitantes como para os visitados, 

com atividades educativas e científicas; assegurar valias financeiras para a conservação da 

natureza e gestão de espaços; garantir valias económicas para as populações locais; contribuir 

para políticas ambientais mais eficientes e de maior sustentabilidade (The International Eco-

tourism Society, 2017). 
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Do mesmo modo que o conceito de Ecoturismo tem vindo a evoluir, a caracterização do 

que é um ecoturista apresenta também diferenças entre diferentes autores e operadores turísti-

cos, sobretudo no que respeita à fruição, envolvimento com a natureza e dimensões das expe-

riências procuradas. Assim, Laarman e Durst, citados em Orams (2001), criaram um modelo 

que mostra o nível de dedicação do ecoturista para a experiência em Ecoturismo, em termos 

do rigor e do esforço envolvido, assim como do interesse e da atração dos elementos naturais, 

modelo este que tem vindo a ser adotado por muitos autores, ajudando na caracterização dos 

ecoturistas. Neste modelo, o ecoturista Hard-core tem um profundo nível de interesse e é, 

muitas vezes, especialista nas temáticas e nas atrações naturais que procura. Preparado para 

viajar e ter experiências genuínas, tolera níveis mínimos de conforto e desafios físicos eleva-

dos, envolvendo-se normalmente com agências de viagens especializadas. Por seu lado, o 

ecoturista Soft-core revela um interesse mais casual nas atrações naturais e deseja ter uma 

experiência com a atração natural num nível mais superficial e bastante mediada. É menos 

disposto a aceitar desconforto e sofrimento físico como parte da experiência, valorizando, por 

exemplo, a visitação de centros interpretativos em grupos de turistas e procurando uma expe-

riência de curta duração de multiactividades.  

No delineamento do programa de viagem que adiante se dá conta, foram cumpridos os 

princípios gerais do Ecoturismo definidos pela International Ecotourism Society e acima refe-

ridos. Assim, e considerando que estamos numa região periférica onde o ecoturismo pode ter 

um papel de relevo no desenvolvimento do território, tal como salienta Weaver (2002), o pro-

grama delineado pretende: minimizar os impactes físicos, sociais, comportamentais e psicoló-

gicos e desenvolver o respeito e consciência ambiental e cultural dos turistas no decurso da 

viagem; fornecer experiências positivas para os visitantes e anfitriões; gerar benefícios finan-

ceiros diretos para a conservação do território; gerar benefícios financeiros tanto para as pes-

soas locais quanto para a indústria privada; fornecer experiências interpretativas memoráveis 

aos visitantes, que induzam o aumento da sensibilidade para as questões sociais e ambientais 

do mundo em geral e dos territórios visitados em particular. 

 

Potencialidades do Vale do Côa e Alto Douro para a prática do Ecoturismo 

A região de destino escolhida situa-se no Vale do Côa e Alto Douro, sendo constituída 

pelo agrupamento dos 10 concelhos que integram o Plano Estratégico de Promoção Turística 

do Vale do Côa e Alto Douro e da Associação Territórios do Côa, a saber: Almeida, Figueira 

de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel, Sabugal, Trancoso, Freixo de Espada à Cinta, Torre de 

Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Mogadouro.  

É um território vasto, com cerca de cinco mil km2, disperso por várias Comunidades 

Intermunicipais. Orientada no sentido Norte-Sul, abrange a zona raiana da Beira Interior Nor-

te, estabelecendo ligações de interdependência com o Douro Superior, a Norte; a Serra da 

Estrela, a Sul; bem como com o território espanhol da região de Salamanca (Figura 1). É uma 

região de altitude, com um mosaico orográfico distintivo nas nuances do seu relevo, de cariz 

climático predominantemente mediterrânico, com influências continentais, de verões quentes 

e secos e invernos frios. As grandes amplitudes térmicas e fraca pluviosidade tornam a região 

uma das mais secas do país, influenciando a fertilidade dos solos e a ocorrência de vegetação. 
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Figura 1. Localização da região de destino. 
Fonte: Fundação Côa-Parque (2017). 

 

À semelhança de outras zonas do interior do país, a região mantém a tendência para o 

despovoamento e envelhecimento da população, originando uma baixa densidade populacio-

nal. O seu fraco desenvolvimento económico pode ser ilustrado pela baixa contribuição para o 

Produto Interno Bruto (PIB) dos concelhos envolvidos, com valores percentuais mais baixos 

quando comparados com outras zonas do país. De igual modo, é significativamente mais bai-

xo o índice de poder de compra per capita em cada um dos dez municípios considerados, o 

que é próprio de territórios deprimidos (Mateus, 2008). 

Apesar da superfície agrícola utilizada ter vindo a diminuir, em resultado do processo 

de envelhecimento populacional e da transferência dos ativos para atividades não agrícolas, 

uma percentagem muito significativa do solo da região está ainda ocupada com atividades 

agrícolas. De fato, a agricultura ainda tem uma forte tradição na região, tanto com culturas 

temporárias como com culturas permanentes. Relativamente a estas últimas, verifica-se o 

domínio da vinha e do olival, embora exista alguma expressão da cultura de frutos secos, 

nomeadamente da amêndoa. As culturas temporárias são dominadas pela produção de cereal 

para grão e forragens.  

Segundo dados da Fundação Côa-Parque (2017), a estrutura da propriedade na região é 

heterogénea. Pequenas propriedades associadas a uma agricultura familiar, virada para o mer-

cado local e regional, contrastam com médias e grandes propriedades, nomeadamente as asso-

ciadas à cultura da vinha e frutos, incluindo frutos secos, com produções vocacionadas para o 

mercado nacional e internacional.  

As paisagens revelam marcadamente a ocupação agrícola ao longo da história, em par-

celas cultivadas divididas por muretes de pedra, com a presença de olivais, amendoeiras e 

vinha em maior ou menor extensão, nas zonas de planalto ou nos espaços das serranias 

(Mateus, 2008). Contudo, em resultado de elevados índices de decréscimo demográfico, assis-

te-se, hoje, a uma renaturalização pelo regresso da vida silvestre ao que foram outrora áreas 

agrícolas, agora abandonadas (Lima, 2011). 

Todas as caraterísticas atrás referidas, nomeadamente a herança cultural ligada às ativi-

dades agrícolas, as paisagens bucólicas associadas à ocupação humana em territórios de mon-
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tanha, uma certa renaturalização do meio em resultado do abandono agrícola e êxodo rural, 

criam condições propícias para a prática do Ecoturismo. De fato, as designadas “novas procu-

ras urbanas”, justificativa de monta para as práticas turísticas ligadas à natureza e aos modos 

de vida rural, “aparecem marcadas por iniludíveis sentimentos de nostalgia, por um certo sen-

tido «retro», veiculando pretensões e anseios mais ou menos conscientes, mais ou menos 

objetivos, de retorno e de recuperação do que se perdeu ou apenas se suspeita ter-se perdido 

ou estar em vias de se perder, na cidade e nos modos de vida urbanos”: a Natureza e a pureza 

das suas formas, as relações sociais e os ritmos de vida humanizados, o sentido de pertença e 

as raízes, a genuinidade, a autenticidade e a originalidade (Ribeiro, 2000: 34). Assim, as 

regiões do interior, e entre elas as menos tocadas pela modernização, as mais “limpas” e 

“intactas”, as mais tradicionais, mais ricas em arcaísmos, numa palavra, as mais atrasadas, 

constituem uma alternativa às novas necessidades, expectativas e interesses de segmentos 

específicos e importantes da procura turística (Ribeiro, 2000. 

 

O modelo de negócio 

Com o objetivo de delinear a estratégia de implementação do pacote ecoturístico pro-

posto, procurou-se definir um modelo de negócio capaz de criar valor para o cliente e gerar 

riqueza para a empresa. O modelo de negócio deve ser enquadrado na estrutura já existente na 

agência de viagens, mas será específico no sentido em que o programa de viagem a criar é 

uma área nova na oferta turística da empresa.  

Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), um modelo de negócio descreve a lógica de 

como uma organização cria, entrega e captura valor. Teece (2010), por sua vez, considera que 

um modelo de negócio articula a lógica, a informação e outras evidências que sustêm uma 

proposta de valor para o cliente e uma estrutura viável de ganhos e custos para a empresa 

fazer chegar esse valor ao cliente. Amit e Zott (2001) definem modelo de negócio como sendo 

o conteúdo, estrutura e gestão de transacções concebidas de forma a criar valor através da 

exploração de oportunidades de negócio. De acordo com Magretta (2002), os modelos de 

negócio são histórias que nos explicam como funcionam as empresas e respondem às ques-

tões intemporais de Peter Drucker: Quem é o cliente? O que é que o cliente valoriza? Para 

além de reponderem às questões fundamentais que todos os gestores têm de colocar: Como 

fazer dinheiro neste negócio? Qual a lógica económica subjacente que explica como pode 

apresentar valor aos clientes a um custo apropriado? Podemos concluir que, embora o concei-

to de modelo de negócio presente nestas definições seja abrangente, todas elas convergem no 

sentido de explicar o modo como a empresa cria valor e como faz chegar esse valor ao cliente, 

ou seja, a forma como planeia rentabilizar o negócio de modo a garantir a sua viabilidade e 

sustentabilidade. 

No domínio das metodologias de suporte à conceção de modelos de negócio, destaca-se, 

pela sua atualidade e aplicabilidade, a metodologia “Business Model Canvas”, proposta por 

Osterwalder e Pigneur (2010). Esta metodologia afigura-se como uma ferramenta de gestão 

estratégica e empresarial que permite, através de um processo simples, intuitivo e de fácil 

compreensão, criar, desenvolver, avaliar e “redesenhar” modelos de negócio. Esta abordagem 

consiste em descrever um modelo de negócio a partir de nove blocos interrelacionados, como 

ilustra a Figura 2. Os nove blocos compreendem: 1) segmentos de clientes; 2) proposta de 

valor; 3) canais; 4) relações com os clientes; 5) fluxos de rendimento; 6) recursos-chave; 7) 

atividades-chave; 8) parcerias-chave e 9) estrutura de custos. Estes nove blocos cobrem as 

quatro principais áreas de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. 
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Figura 2. Business Model Canvas. 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010). 

 

Metodologia 

Considerou-se que na definição da proposta de viagem seriam seguidos os princípios 

base do Ecoturismo anteriormente explicitados, numa perspetiva integradora das valências, 

recursos e atributos do território de destino escolhido, quer se trate de áreas protegidas ou 

outras com valores naturais significantes, assim como outros recursos e atrações de índole 

material ou imaterial que possam ser considerados para a prática do Ecoturismo. Esta visão 

holística do Ecoturismo é igualmente válida para a seleção dos parceiros da oferta turística, 

nomeadamente o alojamento, a restauração e os guias-interpretes locais, elementos fundamen-

tais à criação de valor e diferenciação das experiências oferecidas.  

A proposta de viagem concebida não está limitada a ambientes naturais relativamente 

não perturbados. Foram também integradas outras zonas, cultural e paisagisticamente modifi-

cadas, onde, através da interpretação dos seus patrimónios, se descobrem novos significados 

de autenticidade e emoções. Deste modo, pretende-se proporcionar experiências orgânicas e 

imersivas, com respostas às exigências de turistas motivados por desejos de autorrealização, 

preocupados com questões ambientais e com o impacte que é produzido nas culturas locais. 

Neste constructo mais amplo, são envolvidos componentes de vários tipos de turismo, tanto 

na vertente do turismo de natureza, como no turismo de aventura ou turismo cultural.  

Para caraterizar o destino turístico escolhido, foi necessário diagnosticar e inventariar a 

existência de recursos turísticos e infraestruturas de suporte, conhecer a sua imagem identitá-

ria, de modo a dar a territorialidade necessária ao desenvolvimento da oferta turística e perce-

cionar a sua competitividade e capacidade de atração. Por conseguinte, o package do tour 

(produto ecoturístico desenvolvido) resulta de uma reflexão estratégica, que é, por definição, 

dinâmica, continuada e inovadora, sendo baseada no conhecimento que se obteve sobre a pro-
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cura em mercados especializados, adequando o compósito da viagem organizada e a opera-

cionalização da oferta turística com os recursos endógenos do território.  

Sendo este um projeto para implementação empresarial é necessário ir ao encontro dos 

consumidores nos mercados emissores existentes e potenciais, perceber as tendências e as 

motivações que levam à compra deste tipo de produto turístico, elaborando, para isso, estraté-

gias e planos que posicionem este tipo de viagem na região escolhida, com a visibilidade e a 

notoriedade necessárias para uma captação eficaz desses mercados.  

Na prossecução dos objetivos propostos, foi necessário sistematizar a pesquisa e o 

conhecimento científico de matérias diversas, compilando informação de várias fontes, orga-

nizando os dados essenciais num enquadramento metodológico e numa análise conceptual 

que permita diagnosticar e inventariar os atributos da região de destino escolhida, a sua capa-

cidade de atração turística e os atributos da sua territorialidade nas suas várias componentes: 

nos recursos naturais, culturais e patrimoniais; na oferta de alojamento, restauração e anima-

ção turística; nas acessibilidades e infraestruturas existentes na região. Identificam-se, deste 

modo, os parâmetros que valorizam estas componentes, assim como as fontes de informação e 

de conhecimento necessárias à conceção do modelo de negócio. É este procedimento que a 

seguir se descreve. 

 

Inventariação dos recursos turísticos da região de destino 

Para o desenvolvimento da proposta do pacote ecoturístico procedeu-se à recolha de 

informação sobre os recursos turísticos dos 10 municípios da região de destino, tendo em con-

ta as suas potencialidades para a realização de atividades turísticas, enumerando quais os 

recursos, atributos e particularidades que podem conferir identidade própria ao território, 

como sejam os espaços naturais, património construído, artesanato, tradições locais, gastro-

nomia, equipamentos de lazer e culturais. Procedeu-se à quantificação da oferta no que respei-

ta à animação turística, acessibilidades, alojamento e restauração, referindo-se, neste artigo, 

aqueles que consideramos de maior relevância para o fim em vista. 

A proximidade geográfica de áreas classificadas e reconhecidas pelo elevado valor dos 

seus recursos naturais e culturais, como são o Vale do Côa, o Parque Natural do Douro Inter-

nacional, a Reserva da Faia Brava e o Parque Arqueológico do Vale do Côa, conferem atrati-

vidade à região de destino escolhida pelo que, no seu conjunto, potenciam distintivamente a 

prática turística. De seguida é feita uma breve caracterização destes recursos. 

 

Zona de Proteção Especial do Vale do Côa  

Com uma área de 20607 hectares, repartidos pela região do Douro (15%) e Beira Inte-

rior (85%), integra o plano setorial da Rede Natura do Vale do Côa (ICNF, 2017). Constitui 

uma zona de relevo montanhoso, com encostas rochosas e escarpadas, que se estendem ao 

longo dos percursos dos rios Côa e Massueime, correspondendo ao troço terminal da bacia 

hidrográfica do Côa e parcialmente inserida na região do Douro Vinhateiro. Os concelhos 

envolvidos são: Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa.  

Trata-se de uma zona marcadamente rural, com a paisagem erodida e vincada por uma 

orografia acidentada de afloramentos graníticos e barrocais erráticos, fortemente desprovida 

de vegetação natural. O território rural é frágil e de elevado abandono. O envelhecimento da 
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população, muito expressivo nesta região, tem levado a alterações na paisagem, com rápidas 

dominações de giestais brancos, piorno amarelo, esteva e silvados.  

Constitui uma área importante para a avifauna rupícola, com populações nidificantes do 

Britango ou Abutre do Egipto e para o pequeno Chasco-Preto. Igualmente importante é a pre-

sença da Águia-Real, do Grifo e da Águia de Bonelli, ocorrendo também uma abundância de 

diversos passeriformes, como a pequena Toutinegra-tomilheira. O continuado abandono do 

cultivo de cereais, a ocorrência frequente de queimadas, os incêndios florestais e outros fato-

res antrópicos, como a indústria extrativa e a construção de barragens, têm contribuído para a 

redução do equilíbrio ecológico, com o consequente desaparecimento das presas das grandes 

aves de rapina (ICNF, 2017). 

 

Zona de Proteção Especial do Douro Internacional e do Vale do Águeda e do Parque Natu-

ral do Douro Internacional 

O seu território, com 50789 hectares, está repartido pela região do Douro (26%), Alto 

Trás-os-Montes (29%) e Beira Interior (45%), integrando o Parque Natural do Douro Interna-

cional e sítio da Rede Natura (ICNF, 2017a, 2017b). Corresponde a uma vasta faixa de terre-

no pelos percursos de fronteira dos rios Douro e Águeda. Os concelhos envolvidos são: 

Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Moga-

douro, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa.  

Os seus vales, com escarpas abruptas e alcantiladas, normalmente designadas de arribas, 

de substrato granítico e a ocorrência de canyons, são característicos do relevo da sua morfolo-

gia, ocorrendo ainda faixas planálticas e encostas suaves com altitudes entre os 600 e os 800 

metros, em zonas de enorme diversidade ecológica. A norte e a sul, as zonas essencialmente 

graníticas são intermediadas por uma zona xistosa, onde o vale é mais aberto. A alternância 

paisagística, entre arribas e planaltos em zonas de mosaico agrícola de cultura extensiva e de 

formações naturais, oferece condições propícias ao refúgio e à nidificação de diversas espé-

cies de avifauna, sendo as aves rupícolas o grupo que melhor reflete a realidade ecológica 

desta zona que, juntamente com a parte do território espanhol dos Arribes Del Duero, consti-

tuem um dos principais santuários de aves rupícolas no continente Europeu (ICNF, 2017a). 

Nestes habitats ricos em biodiversidade, verifica-se ainda a presença de espécies de 

fauna diversa, como o lobo-ibérico, o rato de Cabrera, abrigos com diversas colónias de mor-

cegos, a lontra, o cágado-de-carapaça-estriada e espécies aquáticas como o mexilhão do rio. 

Estão presentes grandes quantidades de endemismos florísticos peninsulares e da região, 

nomeadamente gramíneas e a rara e vulnerável linária coutinhoi (em perigo de extinção), 

plantas de comunidades orófilas de caldoneiras e bosques ripícolas de tipos diversos, como 

freixos, salgueiros, ulmeiros, amieiros e tamargueiras (ICNF, 2017b). 

 

Reserva da Faia Brava 

A Área Protegida Privada da Faia Brava abrange uma área de 214 hectares e situa-se 

dentro da Zona de Proteção Especial do Vale do Côa e do Parque Arqueológico do Vale do 

Côa. Estabelece-se ao longo do rio Côa, num troço de cerca de 5 km de extensão, de orienta-

ção sul-norte, com encostas de grande declive, onde afloram rochas graníticas escarpadas. 

Insere-se nas freguesias de Algodres e Vale de Afonsinho, concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo e freguesia de Cidadelhe, concelho de Pinhel (ICNF, 2017d). 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

80 

O clima, o coberto vegetal e o uso do solo é idêntico ao já referido para a Zona de Pro-

teção Especial do Vale do Côa. Com uma fauna diversificada, estão assinaladas 149 espécies 

de vertebrados (algumas ameaçadas), entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As 

aves rupícolas são o subgrupo faunístico com maior número de espécies e com elevado estatu-

to de ameaça de extinção.  

A Associação Transumância e Natureza (ATN), entidade gestora da Reserva da Faia 

Brava (ICNF, 2017c), tem vindo a adquirir terrenos exclusivamente para a conservação da 

natureza, com ações centradas no restauro ecológico, na valorização dos habitats e em charcos 

temporários mediterrânicos, promovendo o aumento da disponibilidade alimentar para espé-

cies mais ameaçadas e com intervenção na recuperação, repovoamento e manutenção de 

pombais tradicionais, assim como na recuperação dos montados de sobro e azinho. Nesta ver-

tente conservacionista, procedeu à introdução de herbívoros em regime semisselvagem (cava-

los garranos e vacas maronesas). Promove a vigilância aos fogos florestais e prossegue uma 

gestão florestal sustentável, com povoamento de sobreiros e freixos, dispondo atualmente de 

uma área de 850 hectares. Esta zona é também uma área-piloto do projeto europeu Rewilding 

Europe, para a criação de áreas naturais silvestres e para o desenvolvimento de turismo de 

natureza na Europa. 

 

Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) 

O Parque Arqueológico do Vale do Côa, cuja origem remonta a novembro de 1995, 

abrange os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Meda, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel. 

Trata-se de um lugar único no mundo, apresentando o mais importante conjunto de figurações 

paleolíticas ao ar livre, com manifestações artísticas de diversos momentos da Pré-História, 

conhecidas até hoje. 

A Côa Parque, entidade gestora do PAVC, tem como fins principais a proteção, conser-

vação, investigação e divulgação da arte rupestre, classificada Património Mundial pela 

UNESCO em 1998, e demais patrimónios arqueológicos, paisagísticos, culturais e naturais na 

área do Parque (Figura 3).  

Com mais de 70 sítios diferentes, a céu aberto, predominantemente com gravuras paleo-

líticas e da Idade do Ferro, este extraordinário legado rupestre conta já com mais de mil 

rochas referenciadas. Este importante achado arqueológico, pôs fim o paradigma da arte 

rupestre encerrada em cavernas.  

O reconhecimento, pela UNESCO, do interesse patrimonial e cultural destes achados, 

fomentou a afirmação desta região como um destino turístico de excelência, a que se veio 

juntar o magnifico edifício do Museu do Côa, equipamento e atração turística de enorme 

importância. 
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Figura 3. Parque Arqueológico do Vale do Côa 
Fonte: Fundação Côa-Parque. 

 

Parceiros-chave para a oferta turística  

Os requisitos que os parceiros de alojamento devem cumprir respeitam fundamental-

mente à existência de boas práticas ambientais, localização geográfica face à riqueza do 

património natural e cultural e facilidade de acesso. Procurou-se conhecer os alojamentos que 

melhor se encontrem posicionados face ao itinerário do pacote de viagem proposto, nas suas 

diversas tipologias e categorias, assim como na sua oferta de refeições. Procurando igualmen-

te perceber qual o “estado da arte” no que respeita à consciencialização e sensibilização para a 

sua pegada ecológica, isto é, sobre o modo como o empreendimento encara a sua envolvência 

ambiental, levando a que a verificação e reconhecimento de boas práticas nas questões 

ambientais pudessem representar um acréscimo de valor à proposta do pacote ecoturístico. 

Selecionados os locais de pernoita face ao itinerário, procedeu-se ao contacto via email 

e presencial, para recolha de informação através de inquérito por questionário. Para a elabora-

ção do questionário seguiu-se, com necessárias adaptações e inclusão de novas questões, o 

questionário elaborado pelo Turismo de Portugal em 2008. Pelas respostas obtidas avaliámos 

o posicionamento ambiental dos alojamentos, tendo sido escolhidos os que apresentavam uma 

preocupação efetiva sobre a questão ambiental, revelando uma postura ética sobre a questão 

da conservação da natureza e sobre o turismo responsável, ainda com margem de progressão 

para uma maior envolvência nestas matérias. 

No caso de outros parceiros para as áreas da animação turística local especializada, os 

critérios de escolha tiveram em conta o reconhecimento da atividade de Turismo de Natureza 

certificada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, tanto pela qualidade perce-

bida da sua oferta de animação, como pelo conhecimento pessoal dos guias interpretes, que 

são parceiros elegidos e que são referidos no planeamento da proposta de viagem organizada. 

 No que respeita à oferta de restauração, a seleção assentou não apenas na sua localiza-

ção no itinerário proposto, mas também no conhecimento pessoal, observação direta e reco-

mendação de outros parceiros. Privilegiaram-se restaurantes que valorizam os produtos endó-

genos e a gastronomia tradicional portuguesa. 
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Apresentação e discussão dos resultados 

Neste ponto, apresenta-se uma proposta de pacote turístico para a região, tendo em con-

ta os princípios gerais do Ecoturismo. É igualmente descrito o modelo de negócio que se con-

sidera mais apropriado, tendo em conta o tipo de viagem e a empresa proponente. 

A proposta apresentada deve ser entendida como uma possível, entre muitas outras. De 

fato, podendo recorrer-se aos muitos e variados recursos endógenos e ativos diferenciadores 

que possuímos no nosso território, esta proposta de viagem é uma das soluções possíveis que 

representa valor acrescido e que poderá ser muito atrativa para o segmento do mercado em 

que nos propomos trabalhar. Esta proposta justifica-se por contribuir para o desenvolvimento 

turístico da região, com uma oferta criativa e sustentável, eco-frendly e de futuro, baseada na 

autenticidade dos recursos e nas emoções das experiências vividas, com a descoberta e parti-

lha dos territórios que nos marcam a identidade. 

 

Proposta de pacote Ecoturístico 

Com esta proposta pretende-se fomentar um turismo responsável, com ética ambiental e 

respeito pela natureza e pela cultura local, interagindo com o património natural, material e 

imaterial, enquanto fatores-chave e ativos diferenciadores para uma oferta distintiva. Preten-

de-se igualmente gerar riqueza para a empresa. 

Com a linha metodológica definida anteriormente, propõe-se um programa de Ecotu-

rismo em viagem organizada, de média duração (12 dias/11 noites), a realizar nos meses de 

Primavera, Verão e Outono (Tabela 1). 

Tabela 1. Planeamento operacional do pacote Ecoturístico. 

D
ia

 

It
in

e
r
á

r
io

 Dia 1- LIS 

A1, A23, 

N233-316 km-

3h.30 m-TER 

Dia 2 

Sabugal-Almeida 

 (Pela A25 saída 32) N324-50 km- 1h – QUA 

Dia 3 

Almeida-Pinhel  

N 340, N324-60 km- 1h30m - QUI 

M
a

n
h

ã
 

Receção e 
Transfere para 

Sabugal 

Visita a Sortelha, (Aldeia Histórica) é uma das 

mais belas e antigas vilas portuguesas, Interpre-
tação Património Cultural. A visita pelas ruas e 

vielas do aglomerado, enclausuradas por um 

anel defensivo e vigiadas por um sobranceiro 
castelo do séc. XIII, possibilita o recuar aos 

séculos passados. Opcional -Oficina Entrelaços 

Bracejo. 

Caminhada 1ª parte da etapa 7 Oeste.GR do Vale do 

Côa. Interpretação do património e educação ambien-

tal: Benefícios da conservação do Lobo-Visita a um 
fojo antigo, chamado Curral de Lobos, antiga arma-

dilha em pedra de forma circular destinada a capturar 

lobos quando este ainda era uma espécie perseguida 
legalmente. 

 Almoço livre  Restaurante D. Sancha-Sortelha Almoço volante (fornecido pela Rotas e Raízes). 

T
a
r
d

e
 

Fim de tarde 

no  
Sabugal Cen-

tro Histórico 

Castelo do 
Sabugal 

Visita a Almeida - Estrela do Interior” (Aldeia 

Histórica) Interpretação Património histórico e 

militar 
Património Classificado: Muralhas da Praça 

 de Almeida. 

Continuação da caminhada. 2ª parte da etapa 7 oeste 
Valverde - Quinta Nova (GRVC) - Interpretação do 

património cultural: Ponte Romana das Cinco Vilas 

via romana que ligava Mérida a Astorga em Espanha. 

J
a
n

ta
r
 Restaurante 

Robalo 
Briefing no 

jantar. 

Hotel Fortaleza 
Restaurante O Petisco da Quinta da Cheinha -
Valbom Pinhel 

D
o
r
m

id
a

 

Hospedaria 

Robalo- Sabu-
gal 

Hotel Fortaleza de Almeida 4*- Almeida 
Encostas do Côa - TER - Largo da Igreja, 

Quinta Nova – Pinhel 6400-552 Pinhel 

N
o

it
e
 

Livre Livre Livre  

 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

83 

Tabela 1. Planeamento operacional do pacote Ecoturístico (cont.). 

D
ia

 

It
in

e
r
á
r
io

 Dia 4 

Pinhel -Cidadelhe 25km 

Cidadelhe -Algodres M602 16 km  

Algodres-Fig. Castelo Rodrigo- N332 15km-Castelo Rodrigo – 

SEX 

Dia 5 

Castelo Rodrigo-Freixo Espada à Cinta 

N221-45 km- 45 m - SAB 

M
a
n

h
ã

 Caminhada na Faia Brava. 
Percurso pedestre marcado, incluído na Grande Rota do Vale do 

Côa que atravessa a Reserva da Faia. Interpretação do património 

natural e educação ambiental. Descobrir a fauna e flora existentes. 

Caminhada Circular Percurso Almofala - Sto. André 

das Arribas. Interpretação do património e educação 

ambiental. Património arqueológico (esculturas 
zoomórficas proto-históricas, castro de Santo André 

das Arribas, ruínas da capela de Santo André).  

 Almoço leve, fornecido pela Faia Brava. Restaurante - O Lagar, Escalhão 

T
a
r
d

e
 Continuação na Reserva da Faia Brava:  

Observação da avifauna Interpretação e educação ambiental 
Rewilding Europe /Faia Brava 

Visita ao Museu da Casa da Freguesia de Escalhão. 

alberga uma coleção de objetos do quotidiano do 

viver rural  

na Beira Alta.  

J
a
n

ta
r
 

Restaurante Arco-íris- Figueira de Castelo Rodrigo Restaurante Cinta’Douro- Freixo de Espada À Cinta. 

D
o
r
m

id
a

 

Casa da Amendoeira -TER Castelo Rodrigo 
Quinta da Ferradosa- TER- Lugar da Ferradosa, 

Freixo de Espada À Cinta. 

N
o

it
e
 

Visita a Castelo Rodrigo (aldeia histórica) 

 
Visita a Freixo de Espada À Cinta (centro histórico) 

D
ia

 

It
in

e
r
á

r
io

 

Dia 6  

Freixo Espada à Cinta - Ribeira do Mosteiro- Freixo Espada à 

Cinta 

N221 - 47 km 54 m - DOM 

Dia 7  

Freixo Espada à Cinta-Bruçó(Mogadouro)-Torre 

de Moncorvo 

N221-N220- 76 km 1h 20m - SEG 

M
a

n
h

ã
 

Interpretação do património natural, cultural e educação 

ambiental - Caminhada no PNDI -Vale Ribeira do Mostei-

ro/Calçada de Alpajares. Ponto de partida e chegada: foz da ribeira 
do Mosteiro. Geologia, Arqueologia. Flora e Fauna, Património 

cultural - moinhos de água abandonados, pombais, parcelas agríco-

las mediterrâneas 

Cruzeiro paisagístico pelo rio Douro internacional. 

Entre dois parques Naturais, Douro Internacional e 

Arribes del Douro, Praia da Congida  

 Almoço volante do parque do Penedo Durão Restaurante da Praia da Congida 

T
a

r
d

e
 

Visita ao miradouro do Penedo Durão., no PNDI. A melhor estra-

tégia de observação neste local consiste em prospetar as escarpas e 

as zonas envolventes. Visita ao Museu da Seda em Freixo, instala-
do num edifício do séc. XV (antiga Casa da Cadeia), modernizado 

e adaptado aos novos tempos. Espaço expositivo da seda, prepara-

do especialmente para o efeito, onde se explica todo o ciclo do 

bicho-da-seda, desde o óvulo até à eclosão da borboleta. 

Após almoço saída para o PNDI para visitar o Mira-
douro do Carrascalinho. Visita à aldeia de Brucó -

Mogadouro. 
Continuação para Torre de Moncorvo pela Serra de 
Reboredo e visita ao centro histórico de Torre de 

Moncorvo. 

J
a

n
ta

r
 

Restaurante Cinta D’Ouro - Freixo de Espada À Cinta 
Restaurante O Lagar - Rua do Hospital Velho, 16 | 

Torres de Moncorvo  

D
o
r
m

id
a

 

Quinta da Ferradosa- TER- Lugar da Ferradosa, 
Freixo de Espada À Cinta 

Quinta das Aveleiras -Agroturismo-Torre de Mon-
corvo 

N
o
it

e
 

Atividade noturna em Martim Tirado Observação estrelar  Livre 
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Tabela 1. Planeamento operacional do pacote Ecoturístico (cont.). 

D
ia

 

It
in

e
r
á
r
io

 

Dia 8 

Torre Moncorvo-V. N Foz Côa-Murça do Douro 

N 220, IP2- 60 km 42m – TER 

Dia 9 

Murça do Douro - V. N. Foz Côa-Murça do Douro 

30 km 20 m – QUA 

M
a
n

h
ã

 

Saída para o Pocinho, manhã de passeio de barco no rio Douro 
Pocinho/Barca d’Alva/Pocinho: entre a Barragem do Pocinho e a 

localidade de Barca d’Alva onde termina o Douro navegável e 

começa o Douro Internacional. 
 

Visita ao Museu do Côa - A Arte Rupestre é a mais 

antiga memória gráfica da Humanidade. A energia 

criativa, a sua antiguidade e a inegável qualidade artís-
tica da arte Paleolítica do Côa consubstanciam a sua 

importância em termos de património e o título de 

maior sítio de arte Paleolítica de ar livre do mundo. 

 Almoço Restaurante o Apeadeiro- Vila Nova de Foz Côa Restaurante do Museu do Côa 

T
a
r
d

e
 Visita Quinta Vínica - Ervamoira 

Museu de Sítio de Ervamoira  

Parceiro Douro Total (Mário Ferreira) 

Visita guiada às Gravuras de Penascosa Este sítio 

encontra-se numa grande praia fluvial na margem 

direita do rio Côa e num monte sobre o rio em cuja 
encosta se encontram dispersas 36 rochas gravadas, 30 

delas com motivos paleolíticos, sendo visitáveis cinco 

rochas. 

J
a
n

ta
r
 

Petiscaria Preguiça - Quinta Chão do Ribeiro - Mós do Douro V. 
Nova de Foz Côa 

Restaurante O Bruiço - V. Nova de Foz Côa 

D
o

r
m

id
a

 

Bairro do Casal- Turismo de Aldeia, Murça do Douro Bairro do Casal -Turismo de Aldeia, Murça do Douro 

N
o

it
e
 

Livre 
Livre 

 

 

  

D
ia

 

It
in

e
r
á

r
io

 

Dia 10 

Murça do Douro -Marialva (Meda)-Trancoso  

IP2 -56 km 40 m – QUI 

Dia 11 

Trancoso-LIS ou OPO 

IP2, A25, A23, A1- 

390 km 4h 30m - SEX 

Dia 12 

LIS ou OPO 

40 m-SAB 

M
a

n
h

ã
 Visita ao Castelo de Marialva-Marialva (Aldeia Histórica) revela 

uma das relíquias vivas da ancestralidade portuguesa. Rumo a 
Sul, em direção a Moreira de Rei e das suas curiosas formações 

graníticas. 

Visita à Feira Mercado sema-
nal em Trancoso 

Após visita ao mercado sema-

nal tradicional saída para LIS 
ou OPO. 

Partida com transfere 

para o aeroporto e 

despedida do guia. 

 Almoço- Restaurante São Marcos – Trancoso Almoço livre em viagem.  

T
a

r
d

e
 

Visita a Trancoso - Localizado no topo de um planalto, de onde 
se avista um vasto território entre a serra da Estrela e o vale do 

Douro, Trancoso desenvolveu-se em torno do seu castelo mile-

nar. Trancoso encontra-se ainda hoje rodeada de muralhas, com 

um belo castelo medieval a coroar um majestoso conjunto forti-

ficado 

Final da tarde com sessão de yoga ou spa. 

Continuação do transfere. 

Visita geral livre ou Lisboa ou 

Porto. 

 

J
a

n
ta

r
 

Restaurante Quinta da Cerca no Hotel Livre  

D
o
r
m

id
a

 

Hotel Turismo de Trancoso 4* 

Lisboa: Hotel Inspira Santa 
Marta 4* 

(Certificado ISO 14001) – 

Porto: Hotel Internacional 3* 

 

N
o
it

e
 

Livre  Livre  
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Definição do modelo de negócio 

Com o objetivo de delinear a estratégia de implementação do pacote ecoturístico pro-

posto, definiu-se um modelo de negócio capaz de criar valor e gerar riqueza para a empresa, 

procurando dar resposta às motivações e necessidades identificadas nos mercados-alvo emis-

sores. Este modelo é seguidamente descrito, explicitando-se os diversos blocos que consti-

tuem o “Business Model Canvas”, anteriormente apresentado.  

 

Segmentos de clientes  

Viajante-alvo 

São considerados os seguintes mercados: Alemanha, Holanda, Reino Unido e França, 

Países da Escandinávia e Estados Unidos. O público-alvo é o seguinte: homens e mulheres 

(individualmente ou em grupos) com idades compreendidas entre 30 e 50 anos, pessoas sozi-

nhas com mais de 50 anos, assim como famílias. Consideram-se pessoas de nível cultural ele-

vado e poder de compra médio-alto. A sua forma de viver é coerente com a sua forma de via-

jar. São pessoas informadas sobre a questão da sustentabilidade, têm preocupações e ética 

ambiental. Seguem prescrições e recomendações de amigos e familiares que são importantes 

nas suas decisões de compra. 

 

Agências de viagem especializadas  

Como potenciais clientes são consideradas as agências de viagens que operam nos mer-

cados emissores já referidos e que são especializadas no segmento dos viajantes acima identi-

ficado.  

 

Proposta de valor  

O pacote ecoturístico proposto surge como solução alternativa a um turismo massifica-

do, para uma prática turística muito menos intrusiva e destinada a viajantes oriundos sobretu-

do de mercados emissores mais maduros. A proposta afigura-se como resposta alinhada com a 

tendência global, em que se espera que o Ecoturismo, o Turismo de Natureza e o Turismo de 

Soft Adventure ganhem a liderança no crescimento da indústria das viagens de turismo, 

(World Tourism Organization, 2014). 

É uma proposta de valor de viagem organizada com funcionalidades que podem ter 

duração variável, com conteúdos especializados e passíveis de personalização nos seus servi-

ços integrados: atividades de interpretação patrimonial ou de lazer, guias intérpretes dedica-

dos e locais, transportes, alojamento e refeições. 

O valor que entregamos aos clientes traduz-se num conjunto de bens e serviços agrega-

dos num compósito de viagem organizada, com experiências que promovem o conhecimento 

e aprendizagens orgânicas, proporcionam saúde e bem-estar através de atividades físicas, psi-

cológicas ou espirituais (nas caminhadas, no encontro com a natureza, na imersão nas culturas 

locais) e pelo conteúdo das atividades propostas com interpretação patrimonial.  

A proposta contém um programa diversificado para proporcionar sensações de rejuve-

nescimento, através da realização de atividades ligeiras (soft adventures) a realizar em modo 

flexível ou slow travel, i.e., sem stress de horários rígidos. O cliente estará completamente 
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livre para usufruir das experiências propostas, não precisa de se preocupar com a logística dos 

transferes e da bagagem, das refeições e do alojamento. Respondemos a diferentes preferên-

cias, interesses, expectativas e necessidades. Focalizamos interesses especiais sobre a preser-

vação da natureza, educação ambiental, conservação da flora e fauna selvagem, em atividades 

de observação de aves. Oferecemos ainda observação astronómica, arqueologia e património 

cultural local, em destinos genuínos que não fazem parte das rotas turísticas mais conhecidas 

e em alojamentos que prosseguem posturas de conservação ambiental.  

Para as agências de viagens especializadas, a proposta de valor será inovadora pela ofer-

ta única no contexto nacional, enriquecendo o setor de turismo emissor dessas agências, 

abrindo-lhes um novo destino ou até um novo mercado, com as caraterísticas e valências da 

região de destino. Para estas agências, o produto apresenta-se sem custos de contexto organi-

zacional e promocional, dado que a operacionalização e os conteúdos dos materiais necessá-

rios não serão produzidos por este tipo de cliente, apresentando-se como uma proposta de 

preço competitivo e um comissionamento atrativo. 

 

Canais de distribuição, comunicação e vendas  

As características do pacote Ecoturístico proposto e os segmentos de mercado-alvo, 

implicaram a escolha de dois canais de distribuição distintos: i) a venda direta ao cliente final, 

com um ponto de venda online através do website; ii) a venda através de uma escolha seletiva 

e não exclusiva de intermediários especializados. Estes intermediários são parceiros estrangei-

ros (agências de viagens especializadas e com acordos protocolados com margens de comis-

sionamento), através dos quais se procurará, para além das vendas, ter acesso a influenciado-

res desses mesmos mercados (blogers, jornalistas de viagens e outros), com o objetivo de 

alcançar visibilidade e notoriedade.  

A comunicação através da internet será o meio mais importante para chegar ao cliente 

final, com utilização das várias ferramentas disponíveis - website dedicado a este tipo de pro-

duto, com possibilidade de reserva e de sistema de pagamento online, utilização de ferramen-

tas analíticas de monitorização de tráfego, estatística de visitas ao site, localização geográfica 

do visitante e processos de otimização de busca. Outras parcerias, como organizações de pro-

moção turística, estarão presentes na estratégia de comunicação cruzada ou indireta com o 

cliente. 

A utilização de outras técnicas baseadas na comunicação e no marketing digital apre-

sentam-se como ferramentas imprescindíveis para a eficácia da estratégia delineada para 

ambos os canais de distribuição, comunicação e vendas. É o caso do email marketing, news-

letters ou páginas nas redes sociais existentes na internet, a possibilidade de marketing 

research com recolha de informação e tratamento estatístico sobre consumidores e benchmar-

king sobre a concorrência. 

Para a consolidação da comunicação com os clientes propõe-se um plano de ação e de 

investimento em marketing que sustente a estratégia delineada. Trata-se de um plano calenda-

rizado com ações de comunicação e as atividades de promoção dirigidas ao mercado externo 

emissor. Este plano a médio prazo (3 anos), sintetizado na Tabela 2, prevê um investimento 

faseado. 
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Tabela 2. Plano de Ação e de Investimento (valores em euros). 
Atividade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 

Registo da Marca e Logótipo 250 

  

250 

Produção e alojamento de Website 2 000 300 300 2600 

Produção de Portefólio, Flyers, Cartão-de-visita 250 

  

250 

Página e publicidade no Facebook/Google ads 100 100 100 300 

Inserção em webportais de divulgação de turismo 100 100 100 300 

Serviço de e-mail marketing 100 100 100 300 

Feira TourNatur (Dusseldford/Alemanha) 1 200 1 200 

 

2400 

Feira Vakantiebeurs (Utrecht/Holanda 

 

1 200 1 200 2400 

Feira- Salon Destination Nature (Paris/França) 

 

1 100 1 100 2200 

Feira BTL (Lisboa / Portugal) 

 

750 750 1500 

Investimento total 4 000 4 850 3 650 12 500 

 

Relacionamento com o cliente  

A presença na internet com um website atualizado e participação em feiras especializa-

das serão os principais meios de relacionamento com o cliente, considerados vetores chave 

para a angariação de novos clientes e a fidelização dos já existentes. Como evidenciado pelo 

plano de ação e investimento (Tabela 2), a participação nestes eventos é um meio privilegiado 

para formar uma rede de contactos importante, quer para a angariação de clientes finais, quer 

para a angariação de parcerias com agências de viagens de mercados emissores. 

Pretende-se criar um relacionamento com os clientes que atenda às suas preferências e 

que preveja a inclusão de conteúdos da proposta de valor nas redes sociais, como o Facebook, 

o Instagran ou o YouTube, ferramentas essenciais para chegar aos clientes. Com o mesmo 

objetivo, a atualização regular online com promoções do produto oferecido, a inclusão de 

comentários sobre experiências das viagens, assim como a comunicação por email, serão 

outras ferramentas a considerar na angariação e fidelização de clientes, mantendo com estes 

os vínculos de relacionamento que nos parecem serem os preferenciais para os segmentos-

alvo. 

Contar uma boa história em que os clientes possam ter estado envolvidos ou sentirem 

que dela poderiam fazer parte será uma boa maneira de passar a palavra e dar a conhecer as 

propostas da agência de viagens, fator essencial para aumentar a base de clientes. Nesta abor-

dagem, o targeting das mensagens para o relacionamento com os clientes, que procura o 

envolvimento emocional, pode ser veiculado através de blogs ou nas redes sociais, com con-

teúdos criativos e pequenas narrativas com imagens (fotografia e vídeo) sobre histórias, cultu-

ra e tradições populares, de descoberta do território, dos recursos naturais e da sua biodiversi-

dade, focando a conservação ambiental. Em última análise, procuramos motivos que desper-

tem e procurem captar a atenção e o interesse sobre a agência de viagens, o desejo de conhe-

cer as suas propostas e levar à experimentação do produto ecoturístico oferecido. 

Na estratégia de retenção de clientes é essencial colocar o cliente final no centro da 

experiência ecoturística a realizar. Procurar empatia durante o contato pessoal para melhorar a 

experiência de cada turista durante toda a viagem induz vínculos que podem perdurar no tem-

po. Assim, a inovação na criação dos conteúdos da oferta, não se esgotando no pacote de via-

gem apresentado, pode traduzir-se, posteriormente, em outras atividades a realizar na região, 

com formatos diversos, promovendo a estratégia de retenção de clientes. Por outro lado, pre-

tende-se sinalizar os serviços oferecidos e as práticas de sustentabilidade que lhe estão asso-

ciadas.  
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Também a colocação na homepage do website de logomarcas de parceiros que eviden-

ciem um alinhamento de responsabilidade social e boa conduta ambiental poderá influenciar o 

relacionamento com o cliente A questão da perceção sobre o preço de venda é igualmente um 

fator que pode influir na retenção dos clientes. Para que a perceção sobre o preço se mostre 

mais positiva, prevê-se a atribuição de pontos promocionais nas vendas efetuadas, gerando 

desconto no preço de viagens futuras. 

 

Fluxos de rendimento e estrutura de custos 

Os proveitos operacionais provêm das vendas do pacote ecoturístico e serão gerados nas 

transações de cada operação de venda direta, com preço fixo anual, através de reserva do pro-

duto colocado online. No caso de viagem personalizada ou à medida, as transações terão um 

preço variável em função do grau de personalização. Os proveitos pelas transações por venda 

indireta, através das agências de viagens especializadas, terão no preço anualmente fixado já 

incluída a comissão que foi previamente acordada e protocolada. 

Procurou-se, na determinação do preço, refletir um equilíbrio decorrente de uma análise 

comparativa de preços dos fornecedores e dos parceiros, assim como do seu poder negocial. O 

preço, sendo adequado ao grau de desenvolvimento do produto a lançar e da maturidade do 

mercado deste tipo de viagens, está igualmente dependente de condições de mercado e da 

procura estimada. Foi assim composto o preço de venda, fazendo incidir a margem bruta de 

contribuição e a comissão para o canal de vendas indireto, como ilustrado na Tabela 3. 

Tabela 3. Determinação do Preço de Venda (valores em Euros). 

 
  

Dia  

1 

Dia 

 2 

Dia  

3 

Dia 

4 

Dia  

5 

Dia  

6 

Dia  

7 

Dia  

8 

Dia  

9 

Dia  

10 

Dia  

11 

Dia 

12 
Total 

Transferes 
 

34,76   5,50   6,60   6,16   4,95   5,94   8,58   4,62   2,20   4,40   42,90   0,66   127,27   

Portagens 
 

45,00   
          

45,00   15,00   

Guia 
 

73,80   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   123,00   73,80   229,60   

Guia 2 (ativi-

dades)    
123,00   

 
73,80   73,80   

  
123,00   

   
65,60   

Guia aloja-
mento  

55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   
 

100,83   

Guia Refeições 
 

15,00   30,00   20,00   30,00   30,00   20,00   30,00   30,00   30,00   30,00   15,00   
 

46,67   

Pax em 

Q..Duplo  
35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   

 
385,00   

Refeições Pax 
 

15,00   30,00   20,00   30,00   30,00   20,00   30,00   30,00   30,00   30,00   15,00   
 

280,00   

Ingressos Pax 
    

20,00   1,00   1,00   14,00   69,17   12,00   
 

10,00   
 

127,17   

Total Custos 

Variáveis              
1 377,14   

Custos Fixos 10% 
            

137,71   

Margem Bruta 35% 
            

530,20   

Comissão # 

Retalhista 
12% 

            
245,41   

PVP por Pax                           2 290,45   

 

A Tabela 4 ilustra a determinação dos resultados operacionais previsionais a 3 anos. 

Considerou-se que os custos fixos representam 10% dos custos varáveis e estão repartidos na 

estrutura geral da empresa. Foi determinado um número mínimo de participantes, tendo em 

conta a distribuição dos custos na proposta e o ajustamento da oferta à procura. Em particular, 

no caso do pacote de viagem ecoturística em análise são considerados 6 participantes.  
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Tabela 4. Resultados operacionais previsionais. 

Nº participantes  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Mês 5 0 0 0 

Mês 6 0 0 0 

Mês 7 0 6 6 

Mês 8 0 0 0 

Mês 9 6 6 6 

Total 6 12 12 

Vendas previsionais (valores em euros) Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Volume de Vendas  13 742,72 27 485,44 27 485,44 

Custos Variáveis 9 735,25 19 470,51 19 470,51 

Margem Bruta 4 007,47 8 014,94 8 014,94 

Custos Fixos (10% dos CV) 973,53 1 947,05 1 947,05 

Resultado Operacional 3 033,94 6 067,88 6 067,88 

Payback simples Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Investimento -4 000,00 -4 850,00 -3 650,00 

Fluxo de Caixa  -966,06 1 217,88 2 417,88 

Fluxo de Caixa Acumulado -966,06 251,83 2 669,71 

 

No que respeita à estrutura de custos inerentes à operação, o seu cálculo reflete os cus-

tos dos recursos-chave e das atividades-chave na criação, desenvolvimento e implementação 

do pacote de viagem. Esta estrutura está repartida em custos fixos (instalações físicas, energia, 

salários, produção de conteúdos, seguros, alojamento do website, custos de promoção e 

comunicação) e em custos varáveis proporcionalmente mais elevados (alojamento, aluguer de 

viaturas para transporte de passageiros, restauração, seguros específicos para as atividades, 

guias especializados). É importante conhecer quais os recursos-chave e as atividades-chave 

com maior peso na estrutura de custos, procurando minimizar o mais possível a sua incidên-

cia, sem perder a qualidade na proposta de valor e o grau de especialização e diferenciação da 

mesma. 

 

Atividades, recursos e parcerias chave  

São várias as atividades-chave que inferem da proposta de valor que vão desde a conce-

ção e planeamento, à implementação da proposta turística. Incluem-se ainda a operacionaliza-

ção logística, os contactos com fornecedores e a gestão da comunicação de marketing no que 

respeita ao relacionamento com os clientes, nos canais de distribuição, comunicação e vendas.  

Algumas destas atividades-chave são críticas, nomeadamente as atividades de produção 

de conteúdos, planeamento das rotas e desenvolvimento do pacote turístico, as do serviço de 

guias e dos parceiros da oferta, assim como a segurança das pessoas. São ainda críticas as 

atividades relacionadas com a elaboração e implementação do plano de ação de marketing e 

de comunicação e de relacionamento com os clientes.  

Os recursos-chave podem ser divididos em físicos, intelectuais, humanos e financeiros. 

Os recursos físicos são os existentes na empresa, como as instalações, o equipamento básico 

administrativo e o equipamento informático e ainda os veículos para transporte de passagei-

ros. A utilização do equipamento necessário para certas atividades especializadas, como por 

exemplo, a observação astronómica ou de aves, ou o equipamento de segurança próprio para 

os passeios de barco, estão incluídos na proposta dos parceiros especializados. Por seu lado, 

os recursos-chave intelectuais estão presentes nas competências técnicas e na formação dos 

recursos humanos, interferem no design dos programas de viagem, no conhecimento do terri-
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tório e em outros aspetos da proposta de valor do pacote ecoturístico. Os recursos-chave 

humanos são os já existentes na direção da empresa, na logística das operações de venda e um 

guia-interprete no acompanhamento dos clientes. Ainda nesta área, prevê-se a contratação de 

guias locais especializados em atividades específicas. A manutenção dos recursos-chave, quer 

internos como a contratar, assentará no seu desempenho funcional e na avaliação da qualidade 

do serviço prestado. Por último, são necessários recursos financeiros para avançar com a ofer-

ta do pacote de ecoturismo. Será o capital dos sócios da agência, a disponibilizar de acordo 

com o plano de investimento, que responderá a esta necessidade.  

Na abordagem para a minimização dos riscos que uma eventual falta de recursos-chave 

pode originar, será elaborado um plano de contingência como medida de prevenção. Para 

complementar e racionalizar recursos existentes na agência de viagens, potenciando a propos-

ta de valor, consideramos efetuar parcerias-chave, nomeadamente com fornecedores de recur-

sos-chave físicos (alojamentos, viaturas para transferes e serviço dos estabelecimentos de res-

tauração) e com recursos-chave humanos, que são parceiros-chave críticos neste modelo de 

negócio (empresas de animação turística e guias interpretes locais).  

São ainda de considerar as parcerias com agências de viagens especializadas com por-

tais de comunicação e divulgação internacional online ou com parceiros na oferta turística 

complementar, como artesãos locais, ou de produção de eventos que incrementem a proposta 

de valor e que contribuam para a geração de rendimento. 

 

Conclusões 

O Ecoturismo tem um papel de charneira para um turismo diferenciado e sustentável e 

contribui para o desenvolvimento das relações do Homem consigo próprio, com o ambiente 

natural em que se insere e com o seu património cultural. Permite enfatizar o papel da inter-

pretação do património e de uma educação inclusiva, no enriquecimento das experiências pes-

soais e da consciência ambiental, tanto de turistas como dos recursos humanos ligados à pres-

tação do serviço turístico, potenciando e acrescentando valor nos destinos onde é praticado. É 

um modo de fazer turismo determinado por uma visão holística sobre o território. 

Os recursos endógenos e turísticos, tão presentes no território nacional e, em particular, 

na região de destino escolhida, são ativos diferenciadores e qualificam este mesmo destino 

desde que trabalhados numa lógica de sustentabilidade. O posicionamento qualitativo e 

ambiental dos parceiros selecionados, é um elemento fundamental à criação de valor e dife-

renciação das experiências propostas, assim como para os objetivos de diversificação da ati-

vidade turística durante a viagem.  

Como resultado, foi construído um pacote ecoturístico referente a uma viagem progra-

mada de média duração (12 dias), com oferta de um conjunto de bens, atracões e serviços 

(alojamento, restauração e transportes), organizados na perspetiva de viagem de experiências. 

Para efeito de conceção do modelo de negócio a implementar e avaliação da respetiva viabili-

dade económico-financeira recorreu-se à metodologia Business Model Canvas, descrevendo-

se o modo como a empresa em causa pretende criar e entregar valor aos seus clientes e gerar 

riqueza, numa aposta firme no interior mais profundo do território nacional, que acreditamos 

ter condições para ser um território de visitação de excelência e globalmente competitivo. 

Como hipótese de um estudo futuro para implementação prática, consideraríamos utili-

zar a metodologia e o conceito descrito neste artigo, para elaboração de um processo integra-
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do e sistematizado de criação de valor, englobando métricas, padrões ou normativos de certi-

ficação de gestão de qualidade ou de rotulagem ecológica. Seria dirigido a empresas turísticas 

ou, por exemplo, a associações de desenvolvimento regional, que promovam o produto turís-

tico em rede nos territórios onde atuam e não apenas nos territórios de baixa densidade, valo-

rizando a oferta e qualificando o produto turístico e contribuindo, por esta via, para objetivos 

de desenvolvimento sustentável.  
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar e avaliar o potencial turístico dos territórios, em espe-

cial no que diz respeito à animação turística. Para o efeito usou-se o Parque Natural da Arrá-

bida (PNAr) como caso de estudo. A recolha da informação sobre os atributos e recursos 

turísticos do PNAr efetuou-se com base nas seguintes dimensões de análise: i) sistema de 

animação turística; ii) sistema de alojamento; iii) sistema de gastronomia e vinhos; iv) sistema 

de recursos naturais; v) sistema de recursos culturais; e vi) sistema de transportes e vias de 

comunicação. A recolha de informação incluiu diversas fontes e formas de recolha, das quais 

se destaca a consulta de registos nacionais de sites de internet de organizações e instituições, 

documentos bibliográficos, o questionamento a atores chave do território, entre outros. Os 

resultados permitem concluir que o PNAr apresenta um elevado potencial turístico, assente na 

quantidade e diversidade de recursos naturais e culturais, propícios ao desenvolvimento de 

atividades e programas nas diferentes vertentes da animação turística (desportos de natureza, 

educação e interpretação ambiental, e turismo cultural). Este trabalho permitiu também evi-

denciar a necessidade de criar um dispositivo que permita classificar o potencial turístico-

recreativo dos diversos territórios, com base no potencial dos seus atributos e recursos, para 

que seja fornecida informação turística estruturada sobre esses mesmos territórios. 

Palavras-chave: Animação Turística; Atributos do Território; Potencial Turístico; Turismo 

de Natureza. 

 

Abstract 

This article aims to analyze and evaluate the tourism potential of the territories, especially 

with regard to tourist animation. For this purpose, the Arrábida Natural Park (ANP) was used 

as the case study. The collection of the information on the attributes and tourist resources of 

the ANP was made based on the following dimensions of analysis: i) system of touristic ani-

mation; ii) system of accommodation; iii) system of gastronomy and wines; iv) system of nat-

ural resources; v) system of cultural resources; and vi) system of transportation and ways of 

communication. The collection of information included various sources and forms, among 

which the consultation of national registers of websites of organizations and institutions, bib-

liographic documents, questioning of key figures of the territory, among others. The results 

allow us to conclude that the ANP has a high tourism potential, based on the quantity and 

diversity of natural and cultural resources, which are conducive to the development of activi-

ties and programs in the different aspects of tourist animation (nature sports, education and 

environmental interpretation, and cultural tourism). This work also highlights the need to cre-

ate a device to classify tourism-recreational potential of the various territories, based on the 

potential of their attributes and resources, so that structured tourism information about these 

territories may be provided. 

Keywords: Attributes of the Territory; Nature Tourism; Tourist Animation; Tourist Potential.  
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Introdução 

O sector do turismo apresenta-se hoje com um crescimento bastante acentuado, quer a 

nível nacional, quer ao nível mundial (Turismo de Portugal, 2017). Como tal, é necessário 

encontrar respostas assertivas no domínio da oferta turística, no sentido de conhecer melhor e 

valorizar o património local e regional, em especial os seus recursos naturais, patrimoniais e 

paisagísticos. Através da junção deste tipo de recursos com algumas formas de turismo pouco 

intrusivas, pode-se encontrar formas de proteger, conservar e promover as áreas ambiental-

mente protegidas. Neste sentido, combinando várias atividades no âmbito do turismo ativo, 

turismo de natureza, e turismo cultural, é possível promover o conhecimento de residentes e 

visitantes sobre a problemática ambiental e contribuir para a proteção e conservação das áreas 

naturais ou ainda pouco modificadas. 

Da vasta extensão de áreas naturais, Portugal apresenta uma considerável rede de áreas 

protegidas, das quais se salienta um parque nacional (Peneda-Gerês) e 13 parques naturais, 

entre outras áreas protegidas (Reservas Naturais, Paisagens Protegidas, etc.), perfazendo cerca 

de 21% do território (AEP, 2008). O Parque Natural da Arrábida (PNAr) foi criado pelo 

Decreto de Lei n.º 622/76, de 28 de julho, e reclassificado pelo Decreto Regulamentar n.º 

23/98, de 14 de outubro, que veio alterar os seus limites (Presidência do Conselho de Minis-

tros, 1976). Assim, deu-se a inclusão de uma área marinha adjacente, sendo que a zona abran-

gida pelo domínio público marítimo, de Sesimbra até à Praia da Foz, passou a fazer parte do 

PNAr (ICNF, 2015). O Decreto Regulamentar n.º 11/2003, de 8 de outubro, veio alargar 

novamente os limites do PNAr, englobando parte da plataforma da Azóia e do cabo Espichel 

(Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, 2003).  

O PNAr inclui a cordilheira da Arrábida, o planalto do cabo Espichel e o Parque Mari-

nho Luís Saldanha, com uma área total de 17327ha, dos quais 5275ha são de superfície mari-

nha (Cunha, 2013). Possui um comprimento de cerca de 35km e uma largura média de 6km, 

sendo que o seu ponto mais alto situa-se no anticlinal do Formosinho, com 501m de altitude 

(ICNF, 2015).  

O PNAr encerra valores naturais excecionais e únicos, com cenários de grande beleza, 

numa região de contrastes, rica em património geológico, ecológico e cultural, características 

que foram invocadas na candidatura do PNArr a Património Mundial Misto, segundo a classi-

ficação da UNESCO (AMRS, 2013). O clima da Arrábida é tipicamente mediterrâneo, carac-

terizado por duas estações extremas, um verão quente e seco e um inverno fresco e húmido, e 

duas estações de caraterísticas intermédias (Pedro, 1998).  

As iniciativas de promoção e desenvolvimento do PNAr têm sido inúmeras ao longo 

dos últimos tempos. Trata-se de uma das mais antigas e emblemáticas áreas protegidas em 

Portugal, com características únicas e uma enorme riqueza ambiental. Mais recentemente 

verificou-se um crescente interesse pela visitação do PNAr, com um número crescente de 

registos de empresas de animação turística, o que reflete a aposta nas atividades de fruição de 

tempos de lazer e na atividade turística neste território (Cunha, 2013). Ao mesmo tempo, a 

divulgação do PNAr nos vários meios de comunicação social (revistas nacionais e internacio-

nais e canais televisivos), e a recente candidatura por parte da Associação de Municípios da 

Região de Setúbal (AMRS) a Reserva Mundial da Biosfera, mostram uma aposta em proteger 

e promover este património, a nível ambiental e turístico. De salientar ainda a criação da mar-

ca “Arrábida” pela Entidade Regional de Turismo de Lisboa, em conjunto com os municípios 

e outras entidades da região de Setúbal.  
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Com o objetivo de contribuir para um melhor conhecimento deste território e das suas 

características, procedeu-se a uma análise turística do PNAr, apresentando-se neste artigo a 

fase de trabalho correspondente à análise e avaliação do potencial do território para as práticas 

de animação turística, nomeadamente no que diz respeito ao turismo cultural e ao turismo de 

ar livre, também designado por turismo ativo e turismo de natureza (Ministério da Economia, 

2015). Por outras palavras, procurou-se encontrar pistas ao nível das oportunidades turísticas 

deste território, o qual tem apresentado nos últimos anos um desenvolvimento exponencial na 

sua procura turística (Rito, 2015). Espera-se também dar um contributo positivo para o desen-

volvimento sustentável da região e, num futuro próximo, para um superior aproveitamento 

das suas potencialidades.  

Para atingir tal objetivo procedeu-se a uma revisão da literatura referente aos principais 

conceitos usados no desenvolvimento do artigo; seguidamente apresentam-se as principais 

linhas metodológicas que serviram de apoio ao estudo efetuado; e por fim, apresentam-se os 

resultados da inventariação dos recursos efetuada, terminando o artigo com as principais con-

clusões do trabalho, no que concerne à avaliação do potencial turístico do PNAr. 

 

Revisão da literatura 

Nesta secção procede-se a uma revisão da literatura, distribuída por duas subsecções. 

Numa primeira definem-se os principais tipos de turismo relacionados com a animação turís-

tica em Portugal, associados a territórios com fortes recursos naturais, culturais e paisagísti-

cos, e passíveis de serem desenvolvidos na área em estudo, o PNAr. Seguidamente apresenta-

se o conceito de avaliação do potencial turístico e os estudos que contribuíram para o desen-

volvimento das metodologias de análise deste estudo.  

 

O turismo associado a territórios com fortes recursos naturais, culturais e paisagísticos  

O turismo pode ser visto como uma forma de ocupação de tempos livres, distanciando-

se do trabalho, dos cuidados pessoais, das obrigações familiares e sociais. Ele integra ainda o 

conceito de recreio, sendo este, atualmente, reclamado como um direito, uma necessidade 

básica e vital (Cavaco, 2006; Cunha, 2007). As várias distinções que se fazem entre os diver-

sos tipos de turismo prendem-se com as motivações e as intenções dos viajantes. Estas moti-

vações são múltiplas e diversificadas, pelo que se têm vindo a evoluir para novos segmentos 

de mercado. Têm-se verificado tendências que apontam para um aumento da procura em 

domínios alternativos ao tradicional “Sol e Mar”, fazendo uso de valores naturais, culturais e 

paisagísticos (Daniel, 2010). Face a maiores disponibilidades (temporal, mental, económica, 

etc.), necessidades (intelectual e emocional, etc.), facilidades e oportunidades, existem cada 

vez mais pessoas a praticar atividades turísticas, com uma frequência também crescente, o que 

se traduz num incremento de entidades que desenvolvem a oferta destas práticas (Silva, 

2008). 

Independentemente dos tipos de motivações dos turistas, as experiências turísticas aca-

bam por englobar quase sempre as práticas de lazer disponíveis nos destinos, que são desig-

nadas, de forma geral, por animação turística (Melo, 2017b). De acordo com a legislação em 

vigor (Ministério da Economia, 2015), as atividades de animação turística englobam as ativi-

dades lúdicas de natureza recreativa, desportiva ou cultural, que se configurem como ativida-

des de turismo de ar livre ou de turismo cultural e que tenham interesse turístico para a região 

em que se desenvolvam, considerando:  
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a) «Atividades de turismo de ar livre», também denominadas por «atividades outdoor», de 

«turismo ativo» ou de «turismo de aventura», as atividades que, cumulativamente: i) 

decorram predominantemente em espaços naturais, traduzindo-se em vivências diversifi-

cadas de fruição, experimentação e descoberta da natureza e da paisagem, podendo ou 

não realizar-se em instalações físicas equipadas para o efeito; ii) duponham organização 

logística e ou supervisão pelo prestador; e iii) impliquem uma interação física dos desti-

natários com o meio envolvente; 

b) «Atividades de turismo cultural», as atividades pedestres ou transportadas, que promo-

vam o contacto com o património cultural e natural através de uma mediação entre o des-

tinatário do serviço e o bem cultural usufruído, para partilha de conhecimento. 

Segundo Rollins, Eagles e Dearden (2008), o turismo sempre foi uma atividade hetero-

génea com diferentes tipos de turistas, atrações e motivações. Da classificação desta atividade 

surgem os segmentos turísticos associados ao usufruto da natureza, onde diferentes visões dão 

origem a diferentes classificações, em função da característica (e.g., motivação, espaço físico) 

que se assume como sendo primordial. A base da classificação singular e relativamente bem 

aceite é traduzida pelo conceito de turismo de natureza. Considerando esta subdivisão, Rollins 

et al. (2008) entendem o turismo de natureza como aquele que é desenvolvido em áreas natu-

rais e cujos objetivos da visita se centram sobretudo: i) na aventura (com ênfase na atividade); 

ii) na natureza (com ênfase no simples contacto e deslumbre de paisagens); iii) na vida selva-

gem (com ênfase no visionamento da vida selvagem); e iv) no ecoturismo (com ênfase em 

atividades e elementos relacionados com a conservação da natureza). Todos estes valores 

apontam para a necessidade e pertinência de um investimento mais profundo no setor do 

ambiente e na sua associação com as atividades turísticas. O conceito de turismo de natureza é 

também definido pelo Decreto-Lei nº 47/99, de 16 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 

56/2002, de 11 de março, como todas atividades que sejam praticadas em contacto direto com 

a natureza e que, pelas suas características, possam ser praticadas de forma não nociva para a 

conservação da natureza (Ministério da Economia, 2002).  

É ainda em função da motivação do turista que emergem outros segmentos como o 

turismo ativo, também identificado muitas vezes por turismo de aventura e turismo desportivo 

(que não são exclusivos da subdivisão “natureza”), ecoturismo e outros menos utilizados, 

como o turismo verde (Baud-Bovy & Lawson, 1998; Beedie & Hudson, 2003; Melo & 

Gomes, 2017; Melo & Sobry, 2017; Rollins et al., 2008; Torres, 2004; Weed & Bull, 2004). 

A definição de cada um destes segmentos sugere sobretudo a interação ativa entre o turista e o 

meio ambiente (Beedie, 2003; Torres, 2004). Nesta perspetiva verifica-se uma relação muito 

íntima entre os diversos segmentos do turismo acima considerados, nomeadamente o turismo 

de natureza e o turismo ativo.  

O turismo de natureza é um dos segmentos mais importantes e com maiores crescimen-

tos na indústria do turismo (Priskin, 2001). No caso de Portugal, é possível que o turismo de 

natureza venha a ter uma taxa de crescimento anual de 11% durante a presente década, um 

valor superior à média do seu crescimento a nível europeu, previsto para 7% (AEP, 2008). 

Este crescimento poderá dever-se a uma nova consciência ecológica que estará a surgir nas 

sociedades modernas. Depois de tantos anos de exploração dos recursos e destruição da natu-

reza, eis que surge a necessidade de contrabalançar e começar a entender a natureza como um 

elemento vital nas nossas vidas (Mota, 2006). Com uma perspetiva diferente, Ruschmann 

(1997) refere que o turismo contemporâneo é um grande consumidor da natureza e a sua evo-

lução, nas últimas décadas, ocorreu como consequência da “procura do verde” e o escape dos 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

98 

grandes aglomerados urbanos, pelas pessoas que tentam recuperar o seu equilíbrio psicofísico 

em contacto com ambientes naturais durante os seus tempos livres.  

Estes diferentes pontos de vista justificam o crescimento da procura deste tipo de turis-

mo, que pode influenciar o aumento (ou a diminuição), tanto das potencialidades, como dos 

riscos para o ambiente. A atividade turística é considerada como veículo para modificar os 

espaços, tanto mais, quanto mais intensos e concentrados forem os fluxos de turistas. E o 

turismo ativo e de natureza não é exceção. A nível ambiental, a afluência da permanência 

humana, por si só, já produz efeitos em espaços ambientalmente mais sensíveis. Como tal, a 

atividade turística só pode ser eficiente e viável, no médio e longo prazo, se garantir que os 

recursos de que depende vão ser mantidos ou melhorados. Contudo, a atividade turística não 

implica necessariamente, ou apenas, impactes negativos sobre o meio ambiente, podendo 

mesmo contribuir para a conservação e valorização do património ambiental e promover uma 

maior consciencialização ambiental dos cidadãos (Melo, 2017a).  

O Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 95/2013, de 

19 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de setembro, que estabelece as condições 

de acesso e de exercício da atividade das empresas de animação turística e dos operadores 

marítimo-turísticos, chama a atenção para a importância do turismo desenvolvido nos espaços 

naturais, sobretudo numa escala local e regional, apresentando-se este com caráter inclusivo e 

baseado na participação ativa dos diferentes stakeholders do turismo (Ministério da Econo-

mia, 2015). Exemplos destas aproximações são atualmente desenvolvidas em muitos países 

do mundo, sobretudo nas designadas “áreas protegidas” (WDPA, 2014).  

As áreas protegidas representam locais que recebem proteção devido ao seu elevado 

valor ambiental, cultural ou outro valor semelhante. Estas áreas podem ir das mais altas mon-

tanhas até às águas mais profundas, entre florestas, desertos, lagos e até mesmo fronteiras 

nacionais. São cada vez mais reconhecidas como prestadores de serviços essenciais a ecossis-

temas e recursos biológicos. Neste momento cobrem quase 14% da superfície terrestre 

(Deguignet, Juffe-Bignoli, Harrison, MacSharry, Burgess, & Kingston, 2014) e são uma espe-

rança, contrariando o que às vezes mais parece um cenário deprimente e em declínio, tanto a 

nível ambiental como social (Dudley, 2008).  

As áreas protegidas foram criadas com o objetivo de preservar habitats, espécies, paisa-

gens e pontos de interesse ecológico, científico, recreativo, turístico e cultural (Abreu, 2011). 

Estas são, cada vez mais, zonas prediletas para a escolha de destinos turísticos, para quem vai 

à procura de novas experiências em locais onde consiga estar em harmonia com a natureza. 

Nesses locais, onde a natureza e a biodiversidade são o atrativo principal, é necessário ter 

consciência tanto das potencialidades como dos riscos do turismo, de modo a que o espaço 

visitado conserve os seus valores naturais. 

Um outro tipo de motivação de viagens prende-se com a prática de atividades de natu-

reza cultural, pelo que se pode falar, então, em turismo cultural. Face ao turismo convencional 

e de massas, o turismo cultural significa uma reação contra a banalização social e o excesso 

de mercantilização. A National Trust for Historic Preservation (1993), define o turismo cultu-

ral, do ponto de vista da procura, como a prática de viajar para experimentar atrações históri-

cas e culturais com o fim de aprender sobre o passado de uma região ou um país, de uma 

maneira divertida e informativa. O turismo cultural é, assim, entendido como um tipo de 

turismo “experiencial” através do qual os turistas contactam com produções culturais (artes 

visuais, artes manuais, festivais, festividades, etc.) e com o património cultural (sítios históri-

cos, paisagens, arquiteturas, “bens patrimoniais imateriais”, etc.).  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

99 

Avaliação do potencial turístico dos territórios 

O “potencial turístico” é um conceito amplamente usado e aceite no âmbito do setor 

turístico, embora o termo “atratividade” também seja muitas vezes utilizado (Formica & 

Uysal, 2006). O potencial turístico refere-se, de forma geral, aos elementos que configuram 

um destino turístico e depende, essencialmente, da quantidade e da qualidade dos recursos 

turísticos, embora as acessibilidades e os equipamentos/infraestruturas disponíveis também 

sejam aspetos importantes na avaliação desse potencial (Ribeiro & Vareiro, 2012; Ritchie & 

Crouch, 2005).  

Os recursos turísticos são considerados como os elementos fundamentais da oferta turís-

tica e compreendem a todos os bens e serviços que, por intermédio da ação humana, apresen-

tam potencial para atrair visitantes a um determinado território, tornando assim possível a 

atividade turística e a satisfação das necessidades da procura (Cunha, 2008; Leno Cerro, 

1991). Por sua vez, o património turístico deve ser entendido como o conjunto potencial dos 

bens materiais ou imateriais à disposição do homem e que podem ser utilizados, mediante um 

processo de transformação, para satisfazer as necessidades turísticas (Cunha, 2008). Assim, o 

património turístico constitui o elemento fundamental que o homem transforma em recurso 

turístico, utilizando para esse efeito meios técnicos, humanos e financeiros (Cunha, 2008).   

Deste modo, a capacidade de atração de cada território depende dos recursos existente 

(Leno Cerro, 1991), sendo que, o valor real do potencial de um território não é medido apenas 

pelo número de atrações ou recursos que possui, mas também pela sua variedade e qualidade 

(Ribeiro & Vareiro, 2012), assim como, pela capacidade que estes têm para serem valorizados 

(Cunha, 2008). Assim, a atratividade de um território não depende unicamente da oferta de 

recursos e infraestruturas, mas sobretudo da relação que pode ser estabelecida entre os recur-

sos disponíveis e a importância atribuída pelos turistas (Iatu & Bulai, 2011). Neste sentido, as 

potencialidades turísticas variam de território para território, sendo por isso necessário efetuar 

a sua avaliação (Cunha, 2008).  

De acordo com Cunha (2008), os principais objetivos da avaliação do potencial turístico 

de um determinado território são: 

a) Determinar o valor de diversos territórios a fim de estabelecer uma ordem de prio-

ridades de desenvolvimento ou de programação dos investimentos a realizar; 

b) Avaliar em que medida um determinado território aumenta ou diminui o seu 

potencial turístico em função do seu crescimento; 

c) Comparar o potencial turístico de um território com o de outro que com ela con-

corre; 

d) Avaliar a capacidade de atração de um território após um acontecimento positivo 

(e.g., recuperação de uma área degradada, construção de equipamentos em resul-

tado de um evento desportivo) ou de um acontecimento negativo (e.g., catástrofe 

natural, poluição de praias por derrame de petróleo, incêndios florestais). 

Para avaliar o potencial turístico ou a atratividade do destino, foram desenvolvidas fer-

ramentas de avaliação que se têm centrado no ponto de vista da oferta e/ou da procura 

(Cunha, 2008; Formica & Uysal, 2006; Ferrario, 1979; Leno Cerro, 1992; Portugal, Campos, 

Martins, & Melo, 2017; Priskin, 2001; Ribeiro & Vareiro, 2012), assim como na opinião dos 

residentes (Dowling, 1993; Semedo & Melo, 2017). No mesmo sentido, Leno Cerro (1991) 

refere-se a três tipos de enfoques para avaliar o potencial turístico de um território: i) a avalia-
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ção analítica do potencial turístico; ii) a avaliação económico dos recursos; e iii) as preferên-

cias dos turistas.  

A avaliação analítica do potencial turístico pode aplicar-se a um amplo conjunto de téc-

nicas de avaliação, cujo denominador comum é a hipótese de que, considerando a presença ou 

ausência de determinadas componentes, e valorizando cada uma delas, pode chegar-se a uma 

avaliação da qualidade turística. Trata-se de determinar o valor intrínseco do próprio recurso 

em função das suas principais características, a partir do qual se obtém um índice de qualida-

de comparável ao calculado para outros territórios ou recursos de características semelhantes 

(Leno Cerro, 1991). Os métodos de avaliação analítica têm sido utilizados preferencialmente 

para avaliar o potencial turístico e recreativo de territórios singulares de natureza física, 

incluindo zonas costeiras (e.g., Blas & Fabeiro, 2003; Cunha, 2008) e áreas naturais (e.g., 

Deng, King, & Bauer, 2002; Priskin, 2001), embora também tenham sido utilizados, com 

algumas modificações, noutro tipo de recursos ou tipologias de turismo, nomeadamente no 

turismo desportivo, na animação turística e no turismo ativo (Gomes & Cunha, 2017; Martin 

& Encinas, 2005; Melo & Devile, 2016).  

A avaliação económica dos recursos turísticos e recreativos começou a ser desenvolvida 

nos últimos anos da década de 1950, a partir da análise da procura de áreas recreativas, dando 

origem, anos mais tarde, durante a década de 1960 e principalmente da década de 1970, em 

modelos de estimação dos benefícios económicos da atividade recreativa nas áreas naturais. O 

objetivo deste tipo de técnicas é estabelecer uma metodologia que permita, do ponto de vista 

económico, tomar decisões sobre possíveis usos de um determinado território. Trata-se de 

formular uma série de ferramentas que permitam uma avaliação económica daqueles recursos 

que não são de carácter comercial e que, portanto, não têm um preço de mercado, aplicando-

se por isso técnicas e conceitos da teoria económica convencional a situações não convencio-

nais (Leno Cerro, 1991). Desta gama de métodos salienta-se a utilização do contingent valua-

tion method (e.g., Lee, 1997; Rulleau, Dehez, & Point, 2012), e do travel cost method (e.g., 

Fleming & Cook, 2008; Jones, Yang, & Yamamoto, 2017).  

A avaliação turística através da análise das preferências compreende um conjunto de 

técnicas que partem do pressuposto que, quanto maior for o valor de um determinado recurso 

ou destino turístico, maior expectativa desperta nos seus utilizadores reais ou potenciais. Esta 

hipótese básica relaciona o valor de um bem oferecido (recurso) com a procura que é gerada 

(movimento turístico). Neste caso, e ao contrário dos métodos anteriores, o instrumento de 

medida centra-se nas preferências expressas pelos turistas reais ou potenciais de determinado 

recurso (Leno Cerro, 1991). Este método que tem em consideração essencialmente a procura 

é, normalmente, complementado com critérios ligados às características intrínsecas dos recur-

sos por forma a incorporar a oferta na determinação do valor turístico final. Podem, por isso, 

seguir-se duas vias: uma que se baseia nas preferências determinadas por inquéritos realizados 

diretamente junto dos visitantes (e.g. Dowling, 1993; Portugal, Campos, Martins, & Melo, 

2017) e outra, que consiste na extrapolação de preferências dos visitantes a partir da consulta 

a peritos, utilizando, por exemplo, a técnica Delphi (e.g., Deng, Bender, & Selin, 2011; Kay-

nak, Bloom, & Leibold, 1994).  

Por outro lado, os métodos mistos, usando o lado da oferta e da procura, também têm 

vindo a ser utilizados (e.g., Ferrario, 1979; Ribeiro & Vareiro, 2012), procurando assim 

maximizar as vantagens e reduzir os inconvenientes das duas técnicas anteriores.  
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Metodologia 

O presente estudo centra-se na avaliação analítica do potencial turístico, com base nos 

trabalhos de Martin e Encinas (2005) e de Melo e Devile (2015). A recolha dos dados proces-

sou-se no ano de 2015 e baseou-se na análise quantitativa das seguintes dimensões e indicado-

res de análise, escalas territoriais, e respetivos métodos e fontes de recolha dos dados: 

a) Sistema de animação turística: foram identificados os agentes de animação turísti-

ca – empresas de animação turística (EAT) e operadores marítimo-turísticos, 

sediados nos municípios que compõem o PNAr (Palmela, Setúbal e Sesimbra), 

com licenciamento para operarem na área do PNAr. Para o efeito procedeu-se à 

análise dos agentes de animação turística do Registo Nacional dos Agentes de 

Animação Turística (RNAAT), versão online, selecionando-se os seguintes indi-

cadores: i) localização - concelho de Palmela, Setúbal, Sesimbra; ii) tipologia de 

agentes de animação turística - EAT e operadores marítimo-turísticos; e iii) ativi-

dades de animação turística – atividades de turismo de ar livre/aventura, turismo 

cultural/touring paisagístico e cultural, e atividades marítimo-turísticas. 

b) Sistema de alojamento: identificaram-se os empreendimentos turísticos e os alo-

jamentos locais existente à escala dos municípios da Arrábida (Palmela, Setúbal e 

Sesimbra), no que diz respeito ao número de alojamentos e à sua capacidade 

(número de camas). Para o efeito consultou-se o Registo Nacional dos Empreen-

dimentos Turísticos (RNET), versão online. 

c) Sistema de gastronomia e vinhos: recolheu-se informação sobre os pratos típicos, 

vinhos, licores e produtos locais, através da análise do website VisitPortugal, à 

escala dos municípios da Arrábida (Palmela, Setúbal e Sesimbra); 

d) Sistema de recursos naturais: procedeu-se à quantificação das espécies vegetais, 

fauna, flora e geologia constante no PNAr, através da análise do Plano de Orde-

namento do PNAr e das referências indicadas no filme/documentário da vida sel-

vagem “Arrábida: Da Serra ao Mar” (filme produzido por Luís Quinta & Ricardo 

Guerreiro). Em relação à inventariação dos espaços desportivos naturais, proce-

deu-se à análise do projeto da Carta de Desporto de Natureza do PNAr; 

e) Sistema de recursos culturais (património artístico, histórico e cultural): procedeu-

se à recolha de informação efetuada de forma a quantificar museus, galerias, edi-

fícios qualificados, monumentos (catedrais, igrejas, castelos, conventos, palácios, 

santuários, mosteiros, etc.), sítios arqueológicos (fortificações, paredes, fortalezas, 

cemitérios, menires, etc.), artesanato (produtos de madeira, cerâmica, mármore, 

vidro, metal, peles e couro, têxteis, joias, instrumentos musicais, etc.), festas e tra-

dições (bailes populares, romarias, costumes, jogos tradicionais, etc.). Os dados 

foram recolhidos à escala territorial do PNAr, e obtidos através da análise do Pla-

no de Ordenamento do PNAr, do website da Direção Geral do Património e da 

visualização e análise do filme/ documentário “Al-Rábita – A Serra e o Homem”. 

f) Sistema de transporte e comunicações: procedeu-se à quantificação do número de 

acessos por via aérea, terrestre e aquática, com referência à distância às principais 

cidades e pontos de transporte internacional (aeroporto, estação de comboio, etc.). 

Os dados foram obtidos através dos websites do Instituto Nacional de Aviação 

Civil e do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias. 
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Tabela 1. Metodologia utilizada para a compilação da informação dos recursos turísticos 

globais do PNAr. 

Dimensões 
Escala 

territorial 
Indicadores Fonte 

Sistema de 

animação 

turística 

Municipal 

(Sesimbra, 

Setúbal e 

Palmela) 

Agentes de animação 
turística (tipologia e 

número)  
Baseado no Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de 

Maio, Alterado pelo Decreto-Lei n.º 95/2013, de 

19 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 
3 de Setembro (Ministério da Economia, 2015).  

- Turismo de Portugal 

(2013b)  Atividades de anima-
ção turística (tipolo-

gia e número) 

Sistema de 

alojamento 

Municipal 

(Sesimbra, 

Setúbal e 

Palmela) 

Empreendimentos 
turísticos e alojamen-

tos locais (número) 

Baseado no Decreto-Lei nº 39/2008, de 07 de 

Março (Ministério da Economia e da Inovação, 

2008) 

- Turismo de Portugal 
(2013a, 2013c) 

Camas (número) 

Sistema de 

gastrono-

mia e 

vinhos 

Municipal 

(Sesimbra, 

Setúbal e 

Palmela) 

Gastronomia típica/ 

pratos (número) 

Baseado na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 96/2000 (Presidência do Conselho de Minis-
tros, 2000). 

- Câmara Municipal de 

Sesimbra (2015) 
- Câmara Municipal de 

Setúbal (2015)  

- Câmara Municipal de 
Palmela (2015).  

- Comissão Vitivinícola 

Regional da Península de 
Setúbal (2013). 

 - Turismo de Portugal. 

(2015d).  

Vinhos (número de 
castas) 

Baseado na Portaria n° 695/2009, de 29 de Junho 
(Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, 2009) Licores (número)  

Produtos locais 
(número) 

Baseado na Portaria nº 699/2008, de 29 de Julho 

(Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, 2009) 

Sistema de 

recursos 

naturais 

PNAr 

Flora (tipologias 

gerais de formações 

vegetais) 
Baseado no Plano de Ordenamento do Parque 

Natural da Arrábida (POPNA), aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros nº 
141/2005, de 23 de Agosto (Presidência do 

Conselho de Ministros, 2005). 

- ICNF (2003) 

- Quinta e Guerreiro (2013) 

Fauna (tipologias 

gerais de espécies 

animal) 

Geológicos (tipos de 

solos) 

Espaços desportivos 
naturais (tipologia e 

número) 

Baseado no Projeto “Carta de Desporto de Natu-

reza do PNAr” (Melo, 2015). 
- Melo (2015) 

Sistema de 

recursos 

culturais 

PNAr 

Património artístico 

(tipologia e número) 

Baseado na Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro 

(Assembleia da República, 2001). 

- Direção-Geral do Patri-
mónio Cultural (2015) 

- ICN (2003) 

- Quinta e Guerreiro (2014) 

Património histórico 

(tipologia e número) 

Artesanato (tipologia 

e número) 

Festas e Tradições 

(tipologia e número) 

Sistema de 

transpor-

tes e vias 

de comu-

nicação 

Municipal 

(Sesimbra, 

Setúbal e 

Palmela) 

Via Aérea 
Baseado no Decreto‐Lei nº 55/2010, 
de 31 de Maio (Assembleia da República, 2010). 

- Instituto Nacional de 
Aviação Civil (2015 

Via Aquática 

Baseado no Plano de Ordenamento do Parque 

Marinho Luiz Saldanha, aprovado pela Resolu-

ção de Conselho de Ministros nº 141/2005, de 23 
de Agosto (Presidência do Conselho de Minis-

tros, 2005).  

- Presidência do Conselho 

de Ministros (2005) 

Via Terrestre 

Baseado no Plano Rodoviário Nacional aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 222/98, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, 

pela Declaração de Retificação nº 19-D/98, de 31 
de Outubro e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 

16 de Agosto (Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Habitação, 2003) 

- Instituto de Infraestruturas 

Rodoviárias (2015) 

 

A análise dos indicadores foi efetuada em escalas territoriais distintas. Para alguns indi-

cadores foi possível utilizar a escala territorial do PNAr. Para outros, visto existirem muitas 

restrições na área de gestão ou construção na área de implementação do Parque Natural, sen-

tiu-se a necessidade do alargamento para a escala dos Municípios de Palmela, Sesimbra e 
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Setúbal, nos quais se insere o PNAr. As diversas fontes e métodos de recolha dos dados são 

complementares pelo que, no final desta fase, foi efetuado um trabalho de campo in situ, visi-

tando o território, para uma melhor perceção e identificação dos recursos/atributos turísticos 

do território. O uso destes instrumentos constituiu uma fase crucial do estudo, servindo de 

ligação entre o conhecimento teórico, as hipóteses de trabalho e os resultados que pretende-

mos conhecer. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

Nesta secção são apresentados os resultados obtidos no estudo, procedendo-se à quanti-

ficação específica dos elementos que constituem os indicadores definidos na metodologia 

deste trabalho. Assim, para análise dos recursos turísticos do PNAr, segue-se um conjunto de 

tabelas, onde foi possível sintetizar um vasto número de informações para cada um dos indi-

cadores considerados. 

 

Sistema de animação turística 

Os dados apresentados, em relação ao “sistema de animação turística”, referem-se ao 

número de agentes de animação turística e às atividades de animação turística registadas pelos 

diferentes agentes de animação turística. Relativamente aos agentes de animação turística a 

operarem no PNArr, foi possível quantificar um total de 47 agentes registados no RNAAT a 

operarem no PNAr (Tabela 2), sendo que 30 são EAT e 17 são operadores marítimo-

turísticos. Em relação à localização da sua sede, verificou-se que a maioria dos agentes se 

encontrava sediado no concelho de Sesimbra (24), e Setúbal (18), sendo que apenas 5 agentes 

se animação turística se encontravam sediados no concelho de Palmela. 

Tabela 2. Agentes de animação turística. 

Indicadores Palmela Sesimbra Setúbal Total 

Número de empresas de animação turística 3 13 14 30 

Número de operadores marítimo-turísticos  2 11 4 17 

Total 5 24 18 47 

Fonte: Turismo de Portugal (2015b). 

 

Através da análise dos dados obtidos relativamente à tipologia das atividades de anima-

ção turística, pode-se verificar que existe um leque variado de atividades realizadas pelos 

agentes que operam no PNAr (Tabela 3). Estas atividades encontram-se distribuídas por 3 

grupos: i) atividades de ar livre/aventura; ii) atividades culturais/tour paisagístico e cultural; e 

iii) atividades marítimo-turísticas.  

As “atividades de ar livre/aventura” são as que apresentam um maior número de regis-

tos pelos agentes de animação turística (154 registos). Relativamente a esta tipologia de ativi-

dades verifica-se um maior registo de “caminhadas e outras atividades pedestres” (27 regis-

tos), seguindo-se as “atividades de observação da natureza” (26 registos) e as “atividades de 

team building” (18 registos).  

A tipologia de “atividades culturais/tour paisagístico e cultural” apresenta um total de 

78 registos, sendo as “visitas guiadas a museus, monumentos e outros locais de interesse 

patrimonial” (25 registos) as atividades com maior número de registos pelos agentes de ani-

mação turística, seguido pelas “atividades e experiências de descoberta do património etno-
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gráfico” (20 registos) e as rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património (19 

registos).  

As atividades marítimo-turísticas são a tipologia que apresenta o menor número de 

registos. Neste caso, a atividade com maior registo é o “aluguer de embarcações com tripula-

ção” (15 registos), seguindo-se as “atividades de pesca turística” (13 registos) e o “aluguer de 

embarcações sem tripulação” (12 registos), num total de 40 registos.  

Tabela 3. Atividades de animação turística. 

Indicadores  Palmela (n) Sesimbra (n)  Setúbal (n) Total (n) 

Atividades de ar livre/ aventura 

Arborismo e outros percursos de obstáculos  1 8 4 13 

 Atividades de observação da natureza  3 12 11 26 

Atividades de sobrevivência  0 4 3 7 

Atividades de teambuilding  1 9 8 18 

Caminhadas e outras atividades pedestres  3 13 11 27 

Canyoning, coasteering e similares  0 9 6 15 

Escalada em parede natural e em parede artificial  0 5 4 9 

Espeleologia  0 6 3 9 

Outras atividades de turismo de ar livre  1 7 5 13 

Passeios e atividades em bicicleta  1 5 4 10 

Passeios e Atividades equestres 3 1 3 7 

Total 13 79 62 154 

Atividades culturais/tour paisagístico e cultural 

Atividades que se desenvolvam exclusivamente em 

ambiente urbano de percursos pedestres 
3 5 6 14 

Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do 

património 
3 7 9 19 

Visitas guiadas a museus, monumentos e outros 

locais de interesse patrimonial 
3 10 12 25 

Atividades e experiências de descoberta do patrimó-

nio Etnográfico 
2 8 10 20 

Total 11 30 37 18 

Atividades marítimo-turísticas 

Aluguer de embarcações com tripulação 1 10 4 15 

Aluguer de embarcações sem tripulação 2 8 2 12 

Pesca turística 1 9 3 13 

Total 4 27 9 40 

Fonte: Turismo de Portugal (2015b). 

 

Sistema de alojamento 

Na dimensão “sistema de alojamento”, foi possível verificar que existem 217 alojamen-

tos registados no Registo Nacional do Turismo, com um total de 5047 camas distribuídas 

pelos três Municípios da Arrábida (Tabela 4). Em relação aos empreendimentos turísticos, 

existem 29 registos, repartidos por Setúbal (15), Palmela (9) e Sesimbra (5), verificando-se 

que não existem estabelecimentos classificados com 1 e 5 estrelas em nenhum destes 3 muni-

cípios. Relativamente ao número de camas dos empreendimentos turísticos (total de 4219), o 

maior número encontra-se em Setúbal (1794) e Palmela (1590). No que diz respeito ao aloja-

mento local, a maioria dos alojamentos (126) e das camas (496) registadas encontra-se no 

município de Sesimbra, num total de 188 alojamentos e de 828 camas registadas nos 3 muni-

cípios analisados. 
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Tabela 4. Sistema de alojamento. 

Indicadores Palmela (n)  Sesimbra (n)  Setúbal (n) Total (n) 

Empreendimentos turísticos e alojamentos locais 

Empreendimentos turísticos 9 5 15 29 

Alojamento local 18 126 44 188 

Total 27 131 61 217 

Camas 

Empreendimentos turísticos 1590 835 1794 4219 

Alojamento local 88 496 244 828 

Total 1678 1331 2083 5047 
Fonte: Turismo de Portugal (2015a, 2015c). 

 

Sistema de gastronomia e vinhos 

A análise dos dados da dimensão “ sistema de gastronomia e vinhos” permite verificar 

que existe um conjunto de características únicas referentes à gastronomia local, com um total 

de 46 diferentes pratos típicos nos municípios da Arrábida e ainda características singulares 

ao nível dos vinhos e de produtos locais (Tabela 5). As principais atividades económicas rea-

lizadas no PNAr são o fabrico de queijo de Azeitão, a cultura de vinhas, produção de moscatel 

e produção de mel.  

Devido ao envolvimento histórico com o estuário do rio Sado e à proximidade dos seus 

portos ao oceano Atlântico, a gastronomia dos municípios de Sesimbra e Setúbal faz um forte 

aproveitamento de pratos à base de moluscos (10 pratos típicos), marisco (8 pratos típicos) e 

de peixe (6 pratos típicos). Esta proximidade à fonte de peixe foi um importante motor eco-

nómico, nomeadamente na indústria conserveira. Por outro lado, Palmela é conhecida pelos 

seus pratos de carne, dos quais se salientam 4 pratos típicos, pelas sopas e essencialmente 

pelos seus vinhos, destacando-se 8 diferentes castas. 

Tabela 5. Gastronomia e vinhos. 

Indicadores  Palmela (n) Sesimbra (n)  Setúbal (n) Total (n) 

Gastronomia (pratos típi-

cos) 

Peixe 0 3 3 6 

Marisco  0 4 4 8 

Moluscos 0 5 5 10 

Carne 4 0 0 4 

Doces 7 6 5 18 

Vinhos (número de castas) 8 0 0 8 

Licores 0 1 1 2 

Produtos locais 1 5 3 9 

Total 20 24 21 65 
Fonte: Câmara Municipal de Palmela (2015), Câmara Municipal de Sesimbra (2015), Câmara Municipal de Setúbal (2015), 

Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (2013), Turismo de Portugal. (2015d). 

 

Sistema de recursos naturais 

Através da análise do Plano de Ordenamento do Parque da Arrábida (ICN, 2003), foi 

possível identificar os dados da dimensão do “sistema dos recursos naturais”, referente aos 

recursos relativos à flora, à fauna e à geologia da região (Tabela 6).  
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Tabela 6. Sistema de recursos naturais. 
Indicadores PNAr (n) 

Flora 

Tipologias gerais de formações vegetais 8 

Espécies com estatuto de proteção 19 

Endemismos 3 

Total 30 

Fauna 

Espécies de anfíbios 12 

Espécies de répteis 17 

Espécies de aves 197 

Espécies de mamíferos 34 

Espécies do ecossistema Marinho 1320 

Total 1580 

Geologia 

Tipos de solos 2 

Fonte: ICN (2003). 

 

A vegetação no PNAr está fortemente relacionada com o clima específico da região, 

com o estado e características do solo, e com a influência antropogénica (ICNF, 2015). Ape-

sar do crescente interesse na visitação do PNAr, ainda existem zonas relativamente pouco 

perturbadas pelo Ser Humano, que constituem exemplares únicos da antiga vegetação medi-

terrânea (Pedro, 1998). O seu valor científico é inestimável, o que levou à inserção do PNAr 

na Rede Europeia de Reservas Biogenéticas (Rodrigues, 1995). Pedro (1998) agrupou a vege-

tação da região em oito tipos de formações: i) formações rupestres; ii) ervedos; iii) tomilhais; 

iv) matos; v) matagais; vi) brenhas; vii) machiais; e viii) matas. A sua distribuição depende de 

fatores como o relevo, a geologia, o clima, o solo e as atividades humanas. Nos solos calcá-

rios do PNAr é frequente encontrar espécies como o alecrim (Rosmarinus Officinalis), o 

aroeiro (Pistacia Lentiscus), o aderno (Philyrea Latifolia), a esteva (Cistus Ladanifer), o len-

tisco (Philyrea Angustifolia), o espinheiro preto (Rhamnus Lycioides), o folhado (Viburnum 

Tinus), a madressilva (Lonicera sp.), o medronheiro (Arbutus Unedo), a murta (Myrtus Com-

munis), o rosmaninho (Lavandula Luisieri), a sabina da praia (juniperus phoenicea), o sarga-

ço (Cistus Monspeliensis) e o trovisco (Daphne Gnidium) (Almeida, 1998; ICNF, 2015). É 

possível ainda observar espécies endémicas nos limites do PNAr, nomeadamente, Convolvu-

lus Fernandesii, Euphorbia Obtusifólia; Withania Frutescens, Ulex Densus, e Iberis Procum-

bens (Cunha, 2013). 

No PNAr existem também 12 espécies de anfíbios, 17 de répteis, 197 de aves e 34 espé-

cies de mamíferos. Até ao início do século XX era possível observar no PNAr lobos e veados. 

Contudo, os elevados níveis de caça levaram ao seu desaparecimento. Na região abundam 

ainda raposas, javalis e cães em estado semisselvagem (ICNF, 2015). Embora menos rica do 

que há alguns anos atrás, a fauna da Arrábida ainda apresenta uma grande diversidade, sendo 

possível encontrar o gato-bravo, a geneta, o saca-rabos, o texugo, o toirão, a doninha, a lebre e 

o coelho (ICNF, 2015). Nas fendas e fissuras existentes nas arribas, ao longo do litoral, nidifi-

cam espécies de aves com estatuto de proteção especial como sejam a águia-de-bonelli, o 

bufo-real e o falcão-peregrino. Ainda é possível observar o andorinhão real, a coruja das tor-

res, o peneireiro e a perdiz (ICN, 2003). Nas falésias localizam-se grutas que albergam espé-

cies de morcegos em perigo de extinção, nomeadamente o morcego-rato-grande, o morcego-

de-ferradura-mourisco e o morcego-de-peluche (AMRS, 2013). Os ecossistemas marinhos 

também possuem grande relevância, com 1320 espécies registadas em 2011, que inclui espé-
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cies classificadas pelo Livro Vermelho da IUCN como vulneráveis ou com ameaça de extin-

ção (AMRS, 2013).  

A maior parte da área do PNAr é constituída por rochas calcárias e dolomíticas (ICNF, 

2015). Por este motivo existem essencialmente dois tipos de solos, os calcários, provenientes 

de rochas que constituem o núcleo da cordilheira; e os silicoargilosos, dos terrenos da perife-

ria desse núcleo (Ribeiro, 1986). A maioria destes solos é de origem sedimentar, do tipo detrí-

tico (ICNF, 2015; Ribeiro, 1986). A região caracteriza-se ainda por apresentar zonas de ele-

vado relevo (Cunha, 2013), com solos de pouca espessura, o que os torna de baixa capacidade 

de uso (Guerreiro, 2008). O litoral rochoso é recortado em pequenas baías, que escondem 

praias de areia branca, sendo a principal atração do PNAr, especialmente no Verão (ICNF, 

2015). Contudo, a Arrábida também é muito procurada pela sua forte personalidade paisagís-

tica, já que a fronteira entre a terra e o mar constitui um cenário propício à contemplação 

(AMRS, 2013). A transição entre o meio marinho e o terrestre, pontuado por uma vegetação 

mediterrânea exuberante, confere à Arrábida uma paisagem de rara beleza, muito procurada 

por turistas nacionais e estrangeiros (ICNF, 2015). 

No que se refere aos espaços naturais para a prática desportiva (Tabela 7), verifica-se 

que o PNAr apresenta um conjunto variado de espaços naturais para a prática de desportos de 

natureza, em especial no que se refere a atividades terrestres e aquáticas. Ainda assim obser-

vou-se, relativamente aos espaços para desportos aéreos, a presença de 4 pontos de descola-

gem e 3 de aterragem.  

Tabela 7. Sistema de espaços desportivos naturais. 

Indicadores PNAr (n) 

Desportos aéreos 

Voo livre (asa delta e parapente) 
Pontos de descolagem 4 

Pontos de aterragem 3 

Desportos aquáticos 

Canoagem e stand-up paddle (SUP) Quilómetros  Ao longo de toda a costa 

Coasteering Percursos 6 

Mergulho e snorkeling Pontos de mergulho 37 

Natação de águas abertas Quilómetros Ao longo de toda a costa 

Passeios de barco e observação de cetáceos Quilómetros Ao longo de toda a costa 

Surf e bodyboard Praia 1 

Desportos terrestres 

Ciclismo de estrada, cicloturismo e BTT 
 Ciclo-ligações 13 

Ciclo-envolvente 1 

Escalada Locais de escalada 12 

Espeleologia Grutas 8 

Geocaching  Caches 494 

Passeios equestres Percursos 8 

Pedestrianismo 
Percursos de Grande Rota (GR) 1 

Percursos de Pequena Rota (PR) 14 
Fonte: Melo (2015). 

 

No que respeita aos desportos aquáticos é de salientar seis percursos de prática de coas-

teering, 37 pontos de mergulho e snorkeling, e uma praia propícia à prática de surf e de body-

board. Ainda em relação ao espaço aquático, é possível praticar canoagem e SUP, passeios de 

barco e observação de cetáceos, e natação de águas abertas ao longo de toda a costa do PNAr.  
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Em relação aos desportos terrestres, assinala-se a existência de um percurso pedestre de 

grande rota e 14 percursos pedestres de pequena rota, uma ciclo-envolvente e 13 ciclo-

ligações, oito percursos equestres, 12 locais de escalada, 8 grutas para a prática de espeleolo-

gia e 494 geocaches. 

A análise destes dados permite-nos afirmar que o PNAr apresenta um grande potencial 

para o desenvolvimento de desportos de natureza, pois abarca uma grande quantidade e diver-

sidade de espaços desportivos naturais, que permitem a prática destas atividades ao longo de 

todo o ano. 

 

Sistema de recursos culturais  

Através da análise do Plano de Ordenamento do Parque da Arrábida (ICN, 2003), do 

site da Direção-Geral do Património Cultural (2015) e da visualização do documentário “Al-

rábida” (Quinta & Guerreiro, 2014) foi possível encontrar informações relativas à dimensão 

“recursos culturais”, onde se incluem respetivamente o património artístico, o património his-

tórico, o artesanato, e as festas e tradições (Tabela 8). 

Tabela 8. Sistema de recursos culturais. 

Indicadores PNAr (n) 

Castelos 3 

Edificios histórico-patrimoniais 3 

Conventos e igrejas 4 

Outros edificios importantes 4 

Museus 2 

Artesanato 1 

Romarias 2 

Fonte: Direção-Geral do Património Cultural (2015), ICN (2003), Quinta e Guerreiro (2014). 

 

Os indícios de presença humana na Arrábida remontam ao Paleolítico Inferior, sendo 

possível encontrar património arqueológico datável do Calcolítico, da Idade do Bronze e da 

época Romana. Devido à sua posição geográfica, a Arrábida teve inúmeras vezes um papel 

importante na estratégia militar, com o objetivo da defesa territorial. Como exemplo dessa 

arquitetura militar, encontramos os Castelos de Sesimbra e Palmela e o Forte de S. Filipe, em 

Setúbal (AMRS, 2013). Existem também outros edifícios de valor histórico-patrimonial, utili-

zados como casa de férias pela nobreza portuguesa, como o Palácio da Bacalhoa, o Palácio 

dos Duques de Aveiro e o Palácio do Calhariz (ICNF, 2015). Com grande representatividade 

surge o património relacionado com atividades religiosas, como igrejas, ermidas e conventos, 

nomeadamente o Convento da Arrábida (Novo e Velho), o Santuário de Nossa Senhora do 

Cabo Espichel e as Igrejas de São Lourenço e São Simão de Azeitão, sendo ainda possível 

encontrar inúmeros cruzeiros, pelourinhos, chafarizes e os característicos moinhos da Serra de 

S. Louro (ICNF, 2015). Encontramos em plena área do PNAr o Museu Oceanográfico do Por-

tinho da Arrábida e, em Vila Nogueira de Azeitão, o Museu Sebastião da Gama, tendo como a 

pintura de azulejo a sua arte artesanal mais importante. Relativamente às festas e tradições no 

PNAr evidenciam-se as romarias em nome da Nossa Senhora de Tróia e as romarias dos 

vários círios, nomeadamente aquele que acontece todos anos no cabo espichel, com o objetivo 

de reunir todos os representantes dos cirios dos Municípios da Arrábida. 
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Transporte e comunicações 

Em relação ao “sistema de transportes e vias de comunicação” (Tabela 9), podemos 

verificar que o PNAr dista cerca de 50 km do aeroporto de Lisboa e está servido por uma boa 

rede de acessos rodoviários, ligando-o ao Norte e Sul do país, assim como a Espanha. Existem 

várias vias de acesso ao PNAr por autoestrada (A2, A6 e A12) ou por estrada (EN 10 A2-IP1 

ou EN5). Dentro do PNAr, a estrada mais utilizada é a EN-379, ligando Palmela, Azeitão e 

Sesimbra e na sua variante EN-379-1 que, passando pelo Convento e alto da serra, faz ligação 

a Setúbal. Por via marítima, chega-se até ao PNAr por via do oceano ou do estuário do sado, 

utilizando-se o porto de Setúbal e o porto de Sesimbra. 

Em termos de transportes públicos, há ligações regulares de comboio, sendo as estações 

mais próximas as de Palmela-Aires e Setúbal e ainda o ferryboat que liga a Península de Troia 

a Setúbal. Existem ainda empresas de camionagem, como a Rede Expressos Lisboa-Setúbal e 

outras ligações entre Lisboa e Sesimbra. Dentro do Parque, existem ligações a partir de 

Sesimbra e Setúbal.  

Tabela 9. Sistema de transportes e vias de comunicação. 
Indicadores PNAr (n) 

Aérea 

Aeroportos 1 

Terrestre 

Autoestradas 2 

Estradas nacionais 5 

Estradas municipais 3 

Marítima 

Portos 2 
Fonte: Instituto de Infraestruturas Rodoviárias (2015), Instituto Nacional de Aviação Civil (2015), Presidência do Conselho 

de Ministros (2005). 

 

Conclusões 

Neste trabalho procurou-se compreender o potencial turístico do PNAr, relativamente à 

oferta nas várias vertentes do sistema turístico. O PNAr é uma área protegida pequena, quan-

do analisada a quantidade e diversidade de empresas e atividades nela realizada. Analisados 

os indicadores definidos, verificou-se que todos eles apresentam valores quantitativamente 

generosos, podendo afirmar-se que o PNAr apresenta os recursos turísticos necessários para 

que nele sejam realizadas atividades turísticas, no âmbito do turismo ativo e de natureza, e do 

turismo cultural. Com base nestes recursos é possível criar produtos e programas turísticos, 

com objetivos lúdicos, desportivos, e culturais. Para a criação destes produtos devem ser tidas 

em conta as características do PNAr, expostas anteriormente sob a forma de indicadores, 

recorrendo essencialmente aos indicadores mais relevante e singulares, que definem a identi-

dade deste território.  

O elevado número de empresas de animação turística que operam no PNAr, e que tem 

crescido nos últimos anos (ICNF, 2016), traduz a capacidade do território em captar investi-

mento nesta área. Quanto à oferta de alojamento, esta tem-se também amplificado (INE, 

2015; Rito, 2015), possivelmente como consequência do aumento da procura turística que se 

tem sentido junto dos municípios da Arrábida. Apesar deste aumento quantitativo, o mesmo 

não se tem verificado em termos qualitativos. Esta conclusão resulta da classificação dos 

empreendimentos turísticos locais (2-4 estrelas), assim como o recente encerramento da Pou-

sada de São Filipe em Setúbal, o único empreendimento turístico classificado com 5 estrelas. 
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O alojamento local tem registado um progresso enorme nos últimos anos, em grande medida 

pela proximidade às praias situadas no PNAr, devido ao facto da população local ter vindo a 

aproveitar esta oportunidade de negócio, essencialmente na época do verão.  

Não há dúvidas que os municípios da Arrábida exibem o que caracteriza as suas gentes 

e a sua história, através dos variadíssimos pratos típicos e produtos locais desta região. Apre-

sentam uma rica variedade destes produtos, beneficiando da melhor forma o que presenteia o 

próprio território, quer ao nível dos recursos do mar, quer os derivados da produção agrícola, 

apresentando-os em pratos ricos em peixe, moluscos e doces, não esquecendo os seus famo-

sos vinhos e licores.  

O PNAr “transpira história”, através da observação dos valores geológicos e dos vestí-

gios humanos que ao longo da história por ali foram sendo deixados, os quais podem ser hoje 

observados, tais como as pegadas de dinossauros ou as antigas fábricas de salga de peixe e 

produção de garum no período romano.  

Apesar dos acessos ao PNArr serem vários, existem algumas dificuldades na época do 

verão, nomeadamente no acesso às praias, devido essencialmente ao aumento da procura des-

tes locais e às tipologias de estradas e estacionamentos disponíveis no PNAr. Nos restantes 

meses do ano a afluência não é tão sentida, existindo uma maior facilidade de circulação nas 

estradas que dão acesso ao parque.  

Tendo em conta todas as características do PNAr, os critérios na seleção dos recursos 

turísticos para a elaboração de programas turísticos específicos para o PNAr devem ser: a 

variedade florística (presença de uma flora única); a riqueza histórica (evolução histórica dos 

povos que viveram no PNAr); a extensão costeira e a sua interligação ao PNAr; as caracterís-

ticas geológicas e paisagísticas; as atividades desportivas na natureza; e o património cultural 

(edifícios históricos). 

 

Referências bibliográficas 

Abreu, J. (2011). Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental em Áreas Protegidas 

(Dissertação de mestrado). Disponível em http://hdl.handle.net/10362/6312  

Associação de Municípios da Região de Setúbal. (2013). Arrábida – Património Mundial. 

Disponível em http://arrabida.amrs.pt/ 

Associação Empresarial de Portugal. (2008). Turismo de Natureza. Lisboa: AEP. 

Assembleia da República. (2001). Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro, Diário da República n.º 

209/2001, Série I-A, 5808-5829. 

Assembleia da República. (2010). Decreto‐Lei nº 55/2010, de 31 de Maio. Diário da Repúbli-

ca n.º 253/2010, 1º Suplemento, Série I, 6122-(2) a 6122-(322). 

Baud-Bovy, M., & Lawson, F. (1998). Tourism and Recreation Hanbook of Planning and 

Design. Oxford: Architectural Press. 

Beedie, P. (2003). Adventure Tourism. In S. Hudson (Ed.), Sport and Adventure Tourism (pp. 

203-239). New York: The Haworth Hospitality Press. 

Beedie, P., & Hudson, S. (2003). Emergence of Mountain-Based Adventure Tourism. Annals 

of Tourism Research, 30(3), 625-643. 

Blas, X., & Fabeiro, C. (2003). El Potencial Turístico de la Costa Gallega Después de la 

Catástrofe del Prestige. Estudios Turísticos, 157, 41-63. 

Câmara Municipal de Palmela. (2015). Gastronomia e Vinhos. Disponível em 

http://turismo.cm-palmela.pt/ 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

111 

Câmara Municipal de Sesimbra. (2015). VisitSesimbra. Disponível em http://visitsesimbra.pt 

Câmara Municipal de Setúbal. (2015). VisitSetúbal. Disponível em 

http://www.visitsetubal.com.pt 

Cavaco, C. (2006). Práticas e Lugares de Turismo. In M. L. Fonseca (Coord.), Desenvolvi-

mento e Território: Espaços Rurais e Pós-Agrícolas e Novos Lugares de Turismo e 

Lazer (pp. 299-362), Lisboa: Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lis-

boa. 

Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. (2013). Vinhos da Península de 

Setúbal. Disponível em http://www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt 

Cunha, L. (2007). Introdução ao Turismo. Lisboa: Editorial Verbo. 

Cunha, L. (2008). Avaliação do Potencial Turístico. Cogitur: Journal of Turism Studies, 1(1), 

21-40. 

Cunha, M. (2013). Concepção e Valorização de um Percurso Pedestre no Parque Natural da 

Arrábida: o caso de estudo das Terras do Risco (Dissertação de mestrado). Disponível 

em http://hdl.handle.net/10451/8201  

Daniel, A. (2010). Caracterização do Sector Turístico em Portugal. Revista de Estudos 

Politécnicos, 8(14), 255-276. 

Deguignet, M., Juffe-Bignoli, D., Harrison, J., MacSharry, B., Burgess N., & 

Kingston, N. (2014). 2014 United Nations List of Protected Areas. Cambridge: UNEP-

WCMC. 

Deng, J., Bender, M., & Selin, S. (2011). Development of a Point Evaluation System for Eco-

tourism Destinations: A Delphi Method. Journal of Ecotourism, 10(1), 77-85. 

Deng,
 
J., King, B., & Bauer, T. (2002). Evaluating Natural Attractions for Tourism. Annals of 

Tourism Research, 29(2), 422-438. 

Direção-Geral do Património Cultural. (2015). Património Cultural. Disponível em 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/ 

Dowling, R. (1993). An Environmental Approach to Tourism Planning (Unpublished doctoral 

thesis). Murdoch University, Murdoch, Australia. 

Dudley, N. (Ed.) (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. 

Gland: IUCN. 

Ferrario, F. (1979). The Evaluation of Tourist Resources: An Applied Methodology. Journal 

of Travel Research, 17(3), 18–22. 

Fleming, C., & Cook, A. (2008). The Recreational Value of Lake McKenzie, Fraser Island - 

An Application of the Travel Cost Method. Tourism Management, 29(6), 1197-1205.   

Formica, S., & Uysal, M. (2006). Destination Attractiveness Based on Supply and Demand 

Evaluations: An Analytical Framework. Journal of Travel Research, 44, 418-430. 

Gomes, R., & Cunha, L. (2017). Contributions to a Model of Determining the Sports Value of 

the Portuguese Coast: Beach Sports Value Index of Figueira da Foz. In R. Melo & C. 

Sobry (Coords.), Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World (pp. 175-

200). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

Guerreiro, S. (2008). Contributo para a caracterização e gestão 

da vegetação da Serra da Arrábida (Dissertação de mestrado). Disponível em 

http://hdl.handle.net/10362/1857 

Iatu, C., & Bulai, M. (2011). New Approach in Evaluation Tourism Attractiveness in the Re-

gion of Moldavia (Romania). International Journal of Energy and Environment, 5(2), 

165-174. 

Instituto de Conservação da Natureza. (2003). Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Arrábida - Relatório. Lisboa: ICN. 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

112 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. (2015). Parque Natural da Arrábida. 

Disponível em http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnar 

Instituto de conservação da Natureza e das Florestas. (2016). Avaliação do Plano de Ordena-

mento do Parque Natural da Arrábida. Relatório final de avaliação do POPNA. Lis-

boa: ICNF. 

Instituto Nacional de Estatística. (2015). Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lis-

boa - 2014. Lisboa: INE. 

Instituto de Infraestruturas Rodoviárias. (2015). Carta de Estradas de Portugal Continental - 

Edição Oficial 2014. Disponível em 

http://www.inir.pt/portal/RedeRodovi%C3%A1ria/CartadeEstradasdePortugalContine

ntal/tabid/256/language/pt-PT/Default.aspx 

Instituto Nacional de Aviação Civil. (2015). Aeródromos e Pistas UL. Disponível em 

http://www.anac.pt/vPT/Generico/AerodromosPistasUL/Paginas/AerodromosePistasU

L.aspx 

Jones, J., Yang, Y., & Yamamoto, K. (2017). Assessing the Recreational Value of World Her-

itage Site Inscription: A Longitudinal Travel Cost Analysis of Mount Fuji Climbers. 

Tourism Management, 60, 67-78. 

Kaynak, E., Bloom, J., & Leibold, M. (1994). Using the Delphi Technique to Predict Future 

Tourism Potential. Marketing Intelligence & Planning, 12(7),18-29.  

Lee, C. (1997). Valuation of Nature-Based Tourism Resources Using Dichotomous Choice 

Contingent Valuation Method. Tourism Management, 18(8), 587-591.  

Leno Cerro, F. (1991). Los Recursos Turísticos en un Proceso de Planificación: Inventário e 

Evaluación. Papers de Turisme, 7, 7-24. 

Leno Cerro, F. (1992). La Evaluación del Potencial Turístico en un Proceso de Planificación: 

El Canal de Castilla. Estudios Turísticos, 16, 49-85. 

Martin, P., & Encinas, V. (2005). Gestión Empresarial del Turismo Activo: Análisis de Ofer-

ta. Apunts: Educación Física y Deportes, 81, 77-82. 

Melo, J. (Coord.) (2015). Projecto “Carta de Desporto de Natureza do Parque Natural da 

Arrábida”. Diagnóstico da Situação Actual. Caparica: FCT-UNL/ICNF. 

Melo, R. (2017a). Animação Turística, Desenvolvimento Local Sustentável e Educação: o 

caso dos Desportos de Natureza. In F. Sousa, J. Pereira & M. Lopes (Coords.), Anima-

ção Sociocultural: Turismo Rural e Desenvolvimento Comunitário (pp.17-25). 

Chaves: Intervenção. 

Melo, R. (2017b). Understanding Nature Sports Participation: A Literature Review. In R. 

Melo & C. Sobry (Coords.), Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World 

(pp. 241-275). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

Melo, R., & Devile, E. (2015). Inovação e Interdisciplinaridade no Ensino Superior em 

Turismo. In S. Gonçalves, H. Almeida & F. Neves (Eds.), Pedagogia no Ensino Supe-

rior (pp. 165-185). Coimbra: Edições CINEP. 

Melo, R., & Gomes, R. (2017). A Sociocultural Approach to Understanding the Development 

of  Nature Sports. In R. Melo & C. Sobry (Coords.), Sport Tourism: New Challenges 

in a Globalized World (pp. 60-90). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

Melo, R., & Sobry, C. (2017) (Coords.). Sport Tourism: New Challenges in a Globalized 

World. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. (2009). Portaria n° 

695/2009, de 29 de Junho. Diário da República n.º 123/2009, Série I, 4210-4213. 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. (2008). Portaria nº 

699/2008, de 29 de Julho. Diário da República, 1.ª série - N.º 145, 5046-5048.  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

113 

Ministério da Economia. (2002). Decreto-Lei nº 47/99, de 16 de Fevereiro, Alterado pelo 

Decreto-Lei nº 56/2002, de 11 de Março. Diário da República n.º 59/2002, Série I-A, 

2112-2129. 

Ministério da Economia. (2015). Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de Maio, Alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 95/2013, de 19 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de 

Setembro. Diário da República n.º 172/2015, Série I, 6947-6982. 

Ministério da Economia e da Inovação. (2008). Decreto-lei 39/2008, de 7 de Março. Diário 

da República n.º 48/2008, Série I, 1440-1456. 

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. (2003). Decreto Regulamen-

tar n.º 11/2003, de 8 de Outubro. Diário da República n.º 106/2003, Série I-B, 2965 – 

2967. 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação. (2003). Decreto-Lei nº 182/2003, de 

16 de Agosto. Diário da República n.º 188/2003, Série I-A, 5115- 5117. 

Ministério do Ambiente. (1998). Decreto Regulamentar n.º 23/98, de 14 de Outubro. Diário 

da República n.º 237/1998, Série I-B, 5339-5345. 

Mota, C. (2006). Actividades Físicas de Aventura na Natureza na Comunidade Urbana de 

Valimar - Passos para a sua Compreensão (Dissertação de mestrado). Disponível em: 

http://hdl.handle.net/10216/13882 

National Trust for Historic Preservation. (1993). Getting Started: How to Succeed in Heritage 

Tourism. Washington: National Trust for Historic Preservation. 

Pedro, J. (1998). Vegetação e Flora da Arrábida. Colecção Natureza e Paisagem. Lisboa: 

ICN. 

Portugal, A., Campos, F., Martins, F., & Melo, R. (2017). Understanding the Relation Be-

tween Serious Surfing, Surfing Profile, Surf Travel Behaviour and Destination Attrib-

utes Preferences. European Journal of Tourism Research, 16, 57-73. 

Presidência do Conselho de Ministros. (1976). Decreto de Lei n.º 622/76, de 28 de Julho. 

Diário da República n.º 175/1976, Série I, 1719-1722. 

Presidência do Conselho de Ministros. (2000). Resolução do Conselho de Ministros n.º 

96/2000, de 26 de Julho. Diário da República n.º 171/2000, Série I-B, 3618-3620.  

Presidência do Conselho de Ministros. (2005). Resolução de Conselho de Ministros nº 

141/2005, de 23 de Agosto. Diário da República n.º 161/2005, Série I-B, 4857-4874. 

Priskin, J. (2001). Assessment of Natural Resources for Nature-Based Tourism: The Case of 

the Central Coast Region of Western Australia. Tourism Management, 22, 637-648. 

Quinta, L., & Guerreiro, R. (2013). Arrábida da Serra ao Mar - Património Mundial da 

Unesco. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=qKyYvT8TU4A 

Quinta, L., & Guerreiro, R. (2014). Al-Rábita - A Serra e o Homem. Disponível em 

 https://www.youtube.com/watch?v=uKuHWjmAVGA 

Ribeiro, J., & Vareiro, L. (2012). The Tourist Potential of the Minho-Lima Region (Portugal). 

In M. Kasimoglu (Ed.), Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining 

Competitive Strategies (pp. 339-356). Rijeka: InTech. 

Ribeiro, O. (1986). A Arrábida: Esboço Geográfico. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesim-

bra. 

Ritchie, J., & Crouch, G. (2005). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Per-

spective. Oxon: CABI Publishing. 

Rito, F. (2015, Agosto 7). Turismo na Arrábida Cresce Perto de 20% ao Ano. Jornal Público.  

Disponível em https://www.publico.pt/2015/08/07/local/noticia/turismo-na-arrabida-

cresce-perto-de-20-ao-ano-1704261 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

114 

Rollins, R., Eagles, P., & Dearden, P. (2008). Tourism, Ecotourism, and Protected Areas. In 

P. Dearden & R. Rollins (Eds.). Parks and Protected Areas in Canada: Planning and 

Management (pp. 314-341). Toronto: Oxford University Press. 

Rulleau, R., Dehez, J., & Point, P. (2012). Recreational Value, User Heterogeneity and Site 

Characteristics in Contingent Valuation. Tourism Management, 33(1), 195-204. 

Ruschmann, D. (2008). Turismo e Planejamento Sustentável – A Protecção do Meio Ambien-

te. Campinas: Papirus Editora. 

Semedo, M., & Melo, R. (2017). O potencial do turismo marítimo-desportivo em Cabo Ver-

de: Uma análise a partir da população residente. Revista Científica EXEDRA, Edição 

Especial em Turismo (vol. 2), pp. 91-105. 

Silva, F. (2008). Sistemas de Informação Geográfica na internet aplicados ao Turismo na 

Natureza nos Açores: projecto ZoomAzores (Dissertação de mestrado). Disponível em 

http://hdl.handle.net/10362/2399  

Torres, M. (2004). El Turismo Activo como Alternativa y Complemento al Modelo Turístico 

en la Región de Murcia. Cuadernos de Turismo, 14, 179-215. 

Turismo de Portugal. (2015a). Registo Nacional do Alojamento local. Disponível em 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAL/ConsultaRegisto.aspx?Origem=CP&FiltroVisi

vel=True 

Turismo de Portugal. (2015b). Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística. Dispo-

nível em 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAAT/ConsultaRegisto.aspx?Origem=CP&FiltroVisi

vel=True 

Turismo de Portugal. (2015c). Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos. Disponível 

em https://rnt.turismodeportugal.pt/RNET/Registos.ConsultaRegisto.aspx 

Turismo de Portugal. (2015d). Visit Portugal. Disponível em  

https://www.visitportugal.com/pt-pt 

Turismo de Portugal. (2017). Estratégia Turismo 2027. Lisboa: Turismo de Portugal 

World Database on Protected Areas. (2014). What is a Protected Area. Disponível em 

http://www.wdpa.org/FAQ.aspx#ctl00_MainContent_Faq3 

Weed, M., & Bull, C. (2004). Sports Tourism. Participants, Policy and Providers. Oxford: 

Elsevier.



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

115 

 

 

 

 

 

VERSÃO PORTUGUESA DO QUES-

TIONÁRIO HEVA - QUALIDADE 

DOS SERVIÇOS DAS EMPRESAS DE 

TURISMO ATIVO EM PORTUGAL 

 

 

 

 

 
Pedro Bento* 

Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

pbento@ipbeja.pt  

 

Jesús Sáez 
Universidad de Huelva, Espanha 

jesus.saez@dempc.uhu.es 

 

Luis Murta 

Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

lmurta@ipbeja.pt  

 

Julio Fuentesal García 

Universidad CES DON  

jfuentesal@cesdonbosco.com 

 
*Autor correspondente  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

116 

Resumo 

O Turismo é um dos setores que mais cresce no mundo, sendo que o Turismo Ativo é uma das suas 

categorias de crescimento mais rápido. Cada vez mais os países em todas as fases do desenvolvi-

mento económico, estão a dar prioridade a este tipo de turismo para o crescimento do mercado, 

reconhecendo o seu valor ecológico, cultural e económico. Estas atividades desenvolvem-se num 

ambiente muito particular, ligando a prática desportiva a um contato privilegiado com a natureza. 

No entanto, é preciso não esquecer que este tipo de prática acarreta alguns riscos para os participan-

tes / clientes. Neste sentido, é importante investigar a forma como as empresas especializadas na 

área do turismo ativo fornecem os seus serviços no mercado, tentando identificar os parâmetros e 

condicionantes que determinam a qualidade dos serviços prestados pelas mesmas, propondo a partir 

daí melhorias nos processos e procedimentos. Este artigo apresenta a versão para Portugal do Ques-

tionário HEVA. Estão presentes os parâmetros de qualidade, adaptados à língua portuguesa, possí-

veis de aplicar e investigar na realidade das empresas de turismo ativo portuguesas como em outros 

países da Europa e América Latina, de acordo com investigações mais recentes. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Empresas; Qualidade; Serviço; Turismo Ativo. 

 

Abstract 

Tourism is one of the fastest growing sectors in the world and Active Tourism one of its fastest 

growing categories. World countries, in different stages of economic development, are increasingly 

prioritizing this type of tourism for market growth purposes, acknowledging its ecological, cultural 

and economic value. These activities are carried out in a very particular environment, linking the 

practice of sports to a privileged contact with nature. However, one must not forget that this kind of 

practice entails several risks for its participants/clients, which result from the interaction of several 

factors and mainly from the scope and nature of this sort of activities. In this context, it is important 

to examine and study the way in which expert companies in active tourism area provide their 

services in the market, trying to identify the parameters and constraints which determine the quality 

of the services they render, and subsequently propose improvements in processes and procedures. 

This article presents the HEVA Questionnaire, Portuguese version. The quality parameters were 

adapted and are applicable in Portugal and other European and Latin American countries, according 

to the most recent research. 

Keywords: Active Tourism; Development; Enterprises; Quality; Service.  
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Introdução 

O crescimento do setor do turismo ativo na Europa é recente (Arcos, 2004; Beedie & Hudson, 

2003; Carvalhinho et al, 2011; Cunha, 2006; Mediavilla et al., 2014), onde diversos estudos apon-

tam para a importância e desenvolvimento sustentável da área, capaz de caracterizar e desenvolver 

os diferentes destinos e territórios onde este tipo de atividades é desenvolvido (Bell, Tyrväinen, 

Sievänen, Pröbstl, & Simpson, 2007). A natureza e os diversos tipos de ambiente onde estes servi-

ços são prestados, leva por um lado, a que os participantes tenham um contato privilegiado com a 

natureza, acarretando alguns riscos resultantes da interação de vários fatores como o aumento da 

adrenalina, sensações positivas e vivências únicas (Blanco, 2012). Por outro lado, a sua prática leva 

à exposição de riscos calculados, que tentam ser minimizados pelas empresas especializadas do 

setor.  

Na presente década, surgiram alguns estudos sobre o formato de atuação e caraterização deste 

tipo de empresas, dos quais se retiraram algumas conclusões preocupantes, como por exemplo, a 

pouca ou nenhuma atenção que os clientes das empresas de turismo ativo sentiam, quando realiza-

vam este tipo de atividades. Este tipo de postura e também a falta de enquadramento técnico no 

decorrer dos serviços, pode facilmente resultar em acidentes e outros problemas graves (Eroski, 

2005).  

Recentes investigações de Lázaro Mediavilla Saldaña, com a conceção e validação de uma 

ferramenta capaz de medir os parâmetros de qualidade emergentes dos serviços das Empresas de 

Turismo Ativo – Herramienta Valorativa de la Calidad Técnica en Turismo Activo (HEVA) 

(Mediavilla, 2010), permitiram a adaptação do referido instrumento a diferentes realidades sociais e 

económicas, de acordo com o país de origem das diferentes empresas participantes nos diversos 

estudos. 

Este artigo apresenta a versão para Portugal do instrumento HEVA, como sistema de análise e 

estudo da qualidade técnica passível de ser aplicado pelos responsáveis de uma empresa de turismo 

ativo, funcionando como ferramenta avaliadora das atividades/serviços prestados. 

Para conseguirmos aferir sobre a qualidade dos serviços das empresas de turismo ativo em 

Portugal, procedemos à adaptação do questionário HEVA (Mediavilla, 2010), para o contexto Por-

tuguês, através de dupla tradução do instrumento e da realização de um Test-Retest, permitindo des-

ta forma a validação quantitativa. A versão do presente questionário para Portugal, tem como base o 

desenho e modelo específico do HEVA, no qual estão presentes os parâmetros validados (Mediavil-

la, 2008), que incidem na qualidade dos serviços de turismo ativo.  

 

Revisão da literatura 

Qualidade 

Existem muitos modelos e normas de qualidade (e.g. ISO, MALCOLN, SERVQUAL), mas 

continua a não existir um formato específico, adaptado e capaz de avaliar a qualidade emitida pelas 

empresas de turismo ativo. Entre os principais benefícios da aplicação de um sistema de gestão da 

qualidade nas empresas, destacam-se: a definição das prioridades de atuação; a identificação de 

áreas para o bom desempenho global; a simplificação de circuitos, com a eliminação de tarefas 

repetitivas; a definição clara e documentada de responsabilidades; o encorajamento da partilha do 

conhecimento, promovendo a comunicação interpessoal e a consequente motivação acrescida dos 

trabalhadores; a diminuição do número de erros e desperdícios, a redução dos custos e o aumento da 
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satisfação dos clientes e a melhoria da imagem e do reconhecimento público (Pinto & Soares, 2011; 

Santos & Teixeira, 2009). 

Campos (2015) aborda a qualidade num conceito multidimensional (Brady & Cronin, 2001; 

Chelladurai & Chang, 2000; Coulthard, 2004; Grönroos, 1984; Ko & Pastore, 2005; Parasuraman et 

al., 1988). Os autores referenciados referem que as características do serviço, a interação entre fun-

cionários e consumidores ou entre os próprios consumidores, podem encaixar modelos e respetivas 

dimensões de avaliação e análise diferenciadas. 

Grönroos (1984) defende que o consumidor tem a capacidade de identificar e caraterizar a 

qualidade do serviço, através das expetativas iniciais que tinha e as perceções depois da utilização 

do serviço. O autor identificou como Qualidade Experimentada, a relação entre duas variáveis: 

Qualidade Técnica (o quê?) e Qualidade Funcional (como?). O mesmo autor defende que a imagem 

que o próprio consumidor tem da empresa, pode influenciar de forma positiva ou negativa, a opi-

nião antes de consumir o serviço. 

Parasuraman et al. (1985) desenvolveram a escala denominada SERVQUAL, a qual avalia a 

perceção do cliente relativamente ao serviço que consome, onde inclui itens relacionados com a 

segurança, empatia e a capacidade de resposta demonstrada, da parte de que produz o serviço. 

Outros autores defenderam que a qualidade não poderia ser avaliada somente através da dife-

rença entre as expetativas e o desempenho, mas sim através da perceção efetiva do desempenho 

tido, após o consumo do serviço (Cronin & Taylor, 1992). 

O ambiente físico (Rust & Oliver, 2000) onde os serviços são prestados começa a ter relevân-

cia neste tipo de análise e é complementado com a necessidade de serem avaliados mais 3 dimen-

sões: Qualidade da Interação, Qualidade do Envolvimento Físico e Qualidade do Resultado, de 

acordo com Brady e Cronin (2001). 

A qualidade turística dependerá sempre das expetativas que o turista idealize acerca de deter-

minado produto ou serviço (Buckley, 2010). Sendo que os clientes não são sempre os mesmos, a 

sua opinião em relação a determinado serviço torna-se muito volátil – o que para o cliente “A” está 

bem, para o cliente “B” poderá ser insuficiente ou vice-versa. Acima de tudo, o cliente procura qua-

lidade não só no serviço, mas também em tudo o que rodeia esse mesmo serviço (ex: amabilidade, 

solução de problemas, instalações, etc). 

O mais importante é que a missão da empresa esteja orientada para o cliente. Tudo deve ser 

gerido de e para o cliente, e neste sentido, os colaboradores das empresas de turismo ativo, devem 

estar muito conscientes e alertados para esta importância, pois o futuro deste tipo de empresas 

depende muito desta conjugação de fatores. Um cliente insatisfeito não volta a contratar o serviço 

ou produto e nem sempre este fator é fácil de controlar ou medir (Mediavilla, 2010). 

A globalização, crescimento e diversificação da oferta em turismo contribuem para uma maior 

exigência sobre as empresas, reforçando a necessidade destas se preocuparem em desenvolver 

mecanismos de melhoria da qualidade dos seus serviços, a fim de conseguirem um projeto sustentá-

vel (Williams & Buswell, 2003). O setor do turismo ativo, em Portugal, caracteriza-se pela disper-

são geográfica e predominância de microempresas, dinamizadoras de atividades de risco acrescido. 

Neste sentido, é urgente garantir a qualificação técnica dos recursos humanos e potenciar as condi-

ções infraestruturais, de qualidade de serviços, de experiência e know-how, bem como de capacida-

de competitiva (Weaver, 2006). 
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Mecanismos e legislação em Portugal 

A regulação e legislação de qualquer setor é essencial para o seu bom funcionamento e con-

trolo, podendo desta forma serem evitadas atuações irresponsáveis que podem contribuir para o 

declínio ou estagnação da atividade (Budeanu, 2003; Weaver, 2006). Desde a primeira regulamen-

tação do setor em Portugal, com o Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de setembro, introduziram-se 

muitas alterações e ajustes técnicos, nomeadamente: procedimento simplificado aquando do início 

da atividade e redução substancial do capital mínimo exigido para o setor - maior abrangência de 

formas jurídicas específicas, criação de uma plataforma digital com o registo e as atividades especí-

ficas dos agentes do setor e ainda, a promoção, dinamização e crescimento de atividades culturais 

de visita a património e circuitos urbanos (Lopes, 2013). 

As características específicas deste setor exigem clareza de procedimentos para que se pro-

mova o empreendedorismo e a qualidade associada aos serviços e atividades. Do mesmo modo que 

a orientação técnica e de gestão são essenciais para uma maior regulação, responsabilização, inova-

ção e reforço da competitividade por parte dos agentes. 

 

Metodologia 

Procedimento 

Um instrumento (questionário ou outros) possui uma boa fiabilidade quando os resultados 

fornecidos por ele são precisos ou fiáveis, ou seja, quando variam relativamente pouco de uma oca-

sião ou contexto para outro (Moreira, 2004). Isto é, a fiabilidade dos resultados obtidos reporta-se à 

constância dos resultados totais ou à consistência interna dos itens. Ou seja, assegura-se que o 

mesmo teste aplicado duas vezes aos mesmos sujeitos, nas mesmas condições, dará resultados mui-

to equivalentes. 

Relativamente ao segundo, diz-se que os itens que compõem o teste se apresentam como um 

todo homogéneo e, por tal, há uniformidade e coerência nas respostas dos indivíduos a cada um dos 

itens (Hill & Hill, 2005). 

Numa primeira fase, o questionário foi traduzido e adaptado, com o método «traduz - retra-

duz» (translate - translate back), com o auxílio de 2 tradutores independentes. 

Após esta fase, e para testar a validade do instrumento, recorreu-se ao grupo de 9 especialistas 

em metodologias de investigação e a 3 empresários de turismo ativo, constituídos como grupo pilo-

to, para se avaliar a compreensibilidade e validade de conteúdo do documento. 

Posteriormente, procedemos à inserção e disponibilização do instrumento através de uma pla-

taforma online – a ferramenta “Google Drive” -, para facilitar de forma interativa, o acesso e sub-

missão de respostas ao documento no passo seguinte deste processo – a realização de um test-retest 

(Maroco, 2006), testando a fiabilidade e consistência interna, através das respostas dadas pelos res-

ponsáveis de 21 empresas de turismo ativo Portuguesas. 

Após a recolha de respostas, com um intervalo temporal de 2 a 3 semanas, realizámos a análi-

se estatística aos 7 parâmetros multidimensionais (Entidade, Atividade “Top”, Recursos Materiais, 

Segurança, Meio Ambiente Natural, Recursos Humanos e Cliente) e às perguntas complementares, 

presentes na 2ª e 3ª parte do questionário HEVA (Anexo 1), utilizando a metodologia test-retest, os 

indicadores estatísticos Coeficiente de Correlação de Pearson (r), Coeficiente de Correlação de Pos-

tos de Spearman () e o Alfa de Cronbach (), tendo em conta a sua Estabilidade Temporal e Con-

sistência Interna. 
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O tratamento estatístico dos dados foi realizado através do programa informático “S.P.S.S. – 

Statistical Package for Social Science” (versão 20.0 para Windows. De referir, que a 1ª parte do 

documento corresponde a perguntas de caraterização geral das empresas, que obtiveram tradução 

direta, sem necessidade de reformulação ou adaptação. 

 

Participantes 

Os intervenientes participantes para determinar a validade e fiabilidade do questionário 

HEVA (Mediavilla, 2010) em Portugal foram: 2 tradutores “bilingue” para realizar a tradução do 

instrumento, 9 especialistas em metodologias de investigação, 3 empresários na área do turismo 

ativo, constituídos e testados como grupo piloto e por fim, a realização de um estudo preliminar 

(test - retest reliability), segundo Maroco (2006; 2011). Por fim, as 21 empresas de Turismo Ativo 

Portuguesas participantes eram 48% do distrito de Beja e as restantes de várias zonas de norte a sul 

do Pais – incluindo 1 empresa dos Açores. 

 

Análise dos dados 

Para a validação do questionário HEVA, utilizámos a metodologia test-retest, os indicadores 

estatísticos Coeficiente de Correlação de Pearson (r), Coeficiente de Correlação de Postos de 

Spearman () e o Alfa de Cronbach (), tendo em conta a sua Estabilidade Temporal e Consistência 

Interna. 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado através do programa informático “Statistical 

Package for Social Science – S.P.S.S” (versão 20.0 para Windows). 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

Tradução 

O questionário da versão original foi traduzido por dois tradutores independentes, bilingues, 

cuja língua mãe é o Português. As duas traduções foram comparadas e convertidas numa versão 

consensual. Esta versão de consenso foi retrovertida para a língua original, por outros dois traduto-

res independentes e cuja língua mãe é o espanhol (a da versão original). As duas versões resultantes 

originaram depois uma retradução de consenso.  

 

Validade 

De acordo com o protocolo de avaliação utilizado de Sierra Bravo (1998), constatámos que os 

itens “apresentação do questionário”, “ordem das perguntas” e “facilidades do questionário” obtive-

ram uma pontuação alta, igual ou superior a quatro (4). Os itens “instruções para as respostas” e a 

“extensão do questionário” foram classificados, em termos médios como normais. De referir ainda 

que o aspeto “extensão do questionário” obteve uma classificação média de “Extenso” mas, tratan-

do-se de um questionário já validado e aplicado em outros Países, não seria possível reduzir o 

número de questões ou fazer qualquer alteração à estrutura do questionário. Foi ainda referenciada a 

escala de likert utilizada na estrutura do documento, sendo que a mesma pode levar a uma tendência 

de respostas centrais. Alguns termos mais técnicos foram também referenciados para confirmação 

de nomes e terminologias, nomeadamente em questões de caraterização das empresas relacionadas 

com os códigos de atividade económica das empresas, que difere de país para país. 
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Fiabilidade 

O feedback resultante da aplicação do questionário aos responsáveis das empresas, participan-

tes no estudo preliminar (test - retest reliability), levou à adequação de algumas dúvidas suscitadas 

pelo conteúdo de algumas perguntas – no parâmetro multidimensional “Entidade”, foi necessário 

reformular e adaptar a interpretação de 2 itens (2.3 e 2.6), que abordam aspetos relacionados com as 

habilitações académicas e também com o associativismo existente no setor. Pode ter existido algu-

ma confusão ou dúvida relativamente à primeira tradução da língua Espanhola para a Portuguesa, e 

neste sentido houve necessidade de reformular os referidos itens.  

Os dados resultantes da aplicação do coeficiente de correlação de Pearson (r) dos dois 

momentos de resposta ao questionário, demonstram uma correlação forte positiva (0,8 < r <1), de 

acordo com Santos (2007). Relativamente à aplicação do alfa (α) de Cronbach, para verificar a fia-

bilidade interna do instrumento, a mesma resultou numa uma consistência interna “Excelente / Mui-

to Boa” (Hill & Hill, 2005), com o α superior a 0,9 nos 2 momentos de resposta. 

 

Parâmetros multidimensionais  

Os parâmetros multidimensionais presentes no questionário estão fundamentados em estudos 

e pesquisas na área do turismo ativo. Apresentam-se como frases afirmativas de extensão curta, que 

têm como objetivo a recolha de informação necessária para realizar a investigação sobre a qualidade 

das Empresas de Turismo Ativo, de acordo com Mediavilla (2010). Estão categorizadas segundo 

uma escala de valores de Likert, que mede a importância, desde o 1 (pouco importante) a 5 (muito 

importante), existindo ainda para cada um dos itens, uma valorização positiva ou negativa, de acor-

do com a implementação dos mesmos por parte dos responsáveis da empresa.  

Para a apresentação dos resultados, quantificámos a percentagem de respostas que se mantêm 

inalteráveis nos dois momentos, ou seja, aqueles que respondem sim nos dois momentos e aqueles 

que respondem não nos dois momentos. Utilizámos ainda, o coeficiente de correlação de postos de 

Spearman ρ (rho) – medida de correlação não paramétrica, que pode ser usado para as variáveis 

medidas no nível ordinal. 

Nas tabelas seguintes, procedemos à apresentação e análise estatística dos 7 parâmetros mul-

tidimensionais, bem como das perguntas complementares presentes na estrutura do questionário. 

Tabela 1. Itens relativos ao parâmetro multidimensional “Entidade”. 
Ítem Descrição 

1.1 Fazer um estudo de viabilidade económica  

1.2 O responsável da empresa possuir habilitação académica adequada 

1.3 O responsável da empresa possuir formação nas áreas específicas de intervenção 

1.4 Realizar consultorias ou auditorias sobre a qualidade dos serviços prestados  

1.5 Possuir instrumentos para medir a satisfação do cliente 

1.6 Pertencer a uma associação de empresas do setor 

1.7 Exigir critérios concretos para puder pertencer a uma associação de empresas do setor 

1.8 Possuir um sistema de atendimento ao cliente 

1.9 Possuir e publicitar algum tipo de prémio ou reconhecimento público  

1.10 Desenvolver um sistema de qualidade que permita melhorar o serviço prestado pela empresa 
 

Observando a Tabela 2, verificamos que nos dois momentos de resposta ao questionário, os 

inquiridos mantiveram a sua opinião de uma forma global, sendo que o valor de Pearson (r) para 

este bloco de perguntas é de 0,897 sendo uma correlação forte positiva (0,8 < r <1), demonstrando a 

estabilidade temporal do instrumento relativa a este parâmetro multidimensional. 
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Tabela 2. Análise estatística ao parâmetro multidimensional “Entidade”. 

Itens 
 

 Itens SIM / NÃO 
 

teste reteste Spearman (ρ) Significância  teste reteste % concordância 

1.1 1.1 0,95 Sig=0,000<0,05  2.1 2.1 100% 

1.2 1.2 0,99 Sig=0,000<0,05  2.2 2.2 100% 

1.3 1.3 0,79 Sig=0,000<0,05  2.3 2.3 95% 

1.4 1.4 0,81 Sig=0,000<0,05  2.4 2.4 100% 

1.5 1.5 0,99 Sig=0,000<0,05  2.5 2.5 100% 

1.6 1.6 0,70 Sig=0,000<0,05  2.6 2.6 95% 

1.7 1.7 0,86 Sig=0,000<0,05  2.7 2.7 95% 

1.8 1.8 0,97 Sig=0,000<0,05  2.8 2.8 95% 

1.9 1.9 0,86 Sig=0,000<0,05  2.9 2.9 95% 

1.10 1.10 0,86 Sig=0,000<0,05  2.10 2.10 90% 

Pearson (r) = 0,898 

 

De seguida apresentamos os itens presentes no parâmetro multidimensional “Atividade Top”. 

Tabela 3. Itens relativos ao parâmetro multidimensional “Atividade Top”. 
Ítem Descrição 

2.1 Destacar-se através de uma atividade “top”, a mais procurada na temporada 

2.2 Colocar exigências concretas aos clientes para a realização das atividades 

2.3 Analisar os conhecimentos do cliente que procura a atividade “top” 

2.4 Possuir um manual de procedimentos técnicos sobre o modo de atuação na atividade  

2.5 
Adotar um rácio monitores-clientes-grau de dificuldade mais baixo do que o normal e defini-lo 

por escrito 

2.6 Estipular a realização de um briefing técnico antes da atividade 

2.7 Conhecer as normas específicas atualizadas que regulam a atividade 

2.8 Conhecer e expor publicamente os requerimentos e autorizações para a realização da atividade 

2.9 Ter a atividade adaptada para pessoas com algum tipo de limitação ou necessidade especial 

2.10 Identificar e divulgar os níveis (dificuldade e destreza) da atividade “top” 

 

Observando a Tabela 4, verificamos que nos dois momentos de resposta ao questionário, os 

inquiridos de uma forma global mantiveram a sua opinião. O valor de Pearson (r) para este bloco de 

perguntas é de 0,984 sendo uma correlação forte positiva (0,8 < r <1), demonstrando a estabilidade 

temporal do instrumento relativa a este parâmetro multidimensional. 

Tabela 4. Análise estatística ao parâmetro multidimensional “Atividade Top”. 

Itens 
 

 Itens SIM / NÃO 
 

teste reteste Spearman (ρ) Significância  teste reteste % concordância 

2.1 2.1 0,94 Sig=0,000<0,05  3.1 3.1 90% 

2.2 2.2 1 Sig=0,000<0,05  3.2 3.2 100% 

2.3 2.3 0,94 Sig=0,000<0,05  3.3 3.3 95% 

2.4 2.4 0,95 Sig=0,000<0,05  3.4 3.4 95% 

2.5 2.5 0,860 Sig=0,000<0,05  3.5 3.5 95% 

2.6 2.6 0,95 Sig=0,000<0,05  3.6 3.6 100% 

2.7 2.7 0,93 Sig=0,000<0,05  3.7 3.7 100% 

2.8 2.8 0,99 Sig=0,000<0,05  3.8 3.8 100% 

2.9 2.9 0,89 Sig=0,000<0,05  3.9 3.9 90% 

2.10 2.10 0,79 Sig=0,000<0,05  3.10 3.10 95% 
Pearson (r) = 0,984 
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Na Tabela 5, apresentamos os itens relativos ao parâmetro multidimensional “Recursos Mate-

riais”. 

Tabela 5. Itens relativos ao parâmetro multidimensional “Recursos Materiais”. 
Ítem Descrição 

3.1 Dispor e apresentar o material específico homologado para cada atividade  

3.2 Substituir o material de acordo com a sua data de validade 

3.3 Substituir o material deteriorado 

3.4 Substituir o material por não possuir a mesma imagem identificativa  

3.5 Controlar o material trazido pelos clientes 

3.6 
Fornecer ao cliente material de substituição no caso do mesmo (pertencente ao cliente) não 

cumprir os requisitos necessários 

3.7 Ter um responsável pelo material ou afetar especificamente a tarefa a um colaborador 

3.8 Utilizar material específico para cada atividade 

3.9 Conhecer e realizar as ações de manutenção a efetuar ao material 

3.10 Controlar, de forma sistemática e protocolada, o uso do material 

 

Relativamente ao parâmetro multidimensional “Recursos Materiais”, e observando a Tabela 

6, verificamos que nos dois momentos de resposta ao questionário, os inquiridos de uma forma glo-

bal mantiveram a sua opinião. O valor de Pearson (r) para este bloco de perguntas é de 0,827 sendo 

uma correlação forte positiva (0,8 < r <1) de acordo com Santos (2007), demonstrando a estabilida-

de temporal do instrumento relativa a este parâmetro multidimensional. 

Tabela 6. Análise estatística ao parâmetro multidimensional “Recursos Materiais”. 

Itens 
 

 Itens SIM / NÃO 
 

teste reteste Spearman (ρ) Significância  teste reteste % concordância 

3.1 3.1 0,91 Sig=0,000<0,05  4.1 4.1 100% 

3.2 3.2 0,90 Sig=0,000<0,05  4.2 4.2 100% 

3.3 3.3 1 Sig=0,000<0,05  4.3 4.3 100% 

3.4 3.4 0,78 Sig=0,000<0,05  4.4 4.4 95% 

3.5 3.5 0,83 Sig=0,000<0,05  4.5 4.5 100% 

3.6 3.6 1 Sig=0,000<0,05  4.6 4.6 100% 

3.7 3.7 0,860 Sig=0,000<0,05  4.7 4.7 100% 

3.8 3.8 0,93 Sig=0,000<0,05  4.8 4.8 100% 

3.9 3.9 1 Sig=0,000<0,05  4.9 4.9 100% 

3.10 3.10 0,84 Sig=0,000<0,05  4.10 4.10 90% 

Pearson (r) = 0,827 

 

De referir ainda que os itens 4.3 “Substituir o material deteriorado”, 4.6 “Fornecer ao cliente 

material de substituição no caso do mesmo (pertencente ao cliente) não cumprir os requisitos neces-

sários” e 4.9 “Conhecer e realizar as ações de manutenção a efetuar ao material”, obtiveram um 

valor de correlação máximo (1), demonstrando assim a importância das perguntas para os inquiri-

dos, nomeadamente as que estão diretamente ligadas aos recursos materiais, importantes para a ges-

tão e dinâmicas das atividades / serviços dinamizados pelas empresas de turismo ativo. 

De seguida, descrevemos e analisamos os itens do parâmetro multidimensional “Segurança” 

(Tabela 7 e 8). 

  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

124 

Tabela 7. Itens relativos ao parâmetro multidimensional “Segurança”. 
Ítem Descrição 

4.1 Rever com regularidade os pontos básicos de segurança e as normas de autoproteção 

4.2 Alertar para a obrigatoriedade de seguir as indicações do responsável/monitor 

4.3 Possuir um seguro de responsabilidade civil 

4.4 Possuir um seguro de acidentes pessoais que cubra as despesas de tratamento 

4.5 Os seguros possuírem franquias 

4.6 Publicitar a habilitação profissional dos responsáveis da atividade 

4.7 Os responsáveis da atividade possuírem outros elementos de segurança (ex. telemóvel, gps) 

4.8 Ter um protocolo de atuação e acompanhamento no caso de acidente 

4.9 Realizar controlos meteorológicos protocolados 

4.10 Possuir protocolos/planos de comunicação no decurso da(s) atividade(s) 

 

Como podemos constatar na Tabela 8, relativamente ao presente parâmetro, verificamos que 

nos dois momentos de resposta ao questionário, os inquiridos de uma forma global mantiveram a 

sua opinião. O valor de Pearson (r) para este bloco de perguntas é de 0,827 sendo uma correlação 

forte positiva (0,8 < r <1), de acordo com Santos (2007), demonstrando a estabilidade temporal do 

instrumento relativa ao parâmetro “Segurança” (Tabela 4). De referir ainda, a importância atribuída 

a 4 itens, obtendo um grau de correlação máximo (1), estando os mesmos diretamente relacionados 

com a segurança e gestão do risco, inerentes às atividades/serviços na área do Turismo Ativo. 

Tabela 8. Análise estatística ao parâmetro multidimensional “Segurança”. 

Itens 
 

 Itens SIM / NÃO 
 

teste reteste Spearman (ρ) Significância  teste reteste % concordância 

4.1 4.1 0,87 Sig=0,000<0,05  5.1 5.1 100% 

4.2 4.2 1 Sig=0,000<0,05  5.2 5.2 100% 

4.3 4.3 1 Sig=0,000<0,05  5.3 5.3 100% 

4.4 4.4 1 Sig=0,000<0,05  5.4 5.4 100% 

4.5 4.5 0,840 Sig=0,000<0,05  5.5 5.5 95% 

4.6 4.6 0,83 Sig=0,000<0,05  5.6 5.6 95% 

4.7 4.7 1 Sig=0,000<0,05  5.7 5.7 100% 

4.8 4.8 0,89 Sig=0,000<0,05  5.8 5.8 90% 

4.9 4.9 0,98 Sig=0,000<0,05  5.9 5.9 85% 

4.10 4.10 0,87 Sig=0,000<0,05  5.1 5.1 100% 

Pearson (r) = 0,870 

 

Observemos agora a descrição (Tabela 9) e análise (Tabela 10) dos itens relativos ao parâ-

metro multidimensional “Meio Ambiente Natural”. 

Tabela 9. Itens relativos ao parâmetro multidimensional “Meio Ambiente Natural”. 
Ítem Descrição 

5.1 Conhecer as normas ambientais para a realização das atividades 

5.2 Informar as administrações ambientais competentes acerca das atividades a realizar. 

5.3 Divulgar as autorizações solicitadas às entidades ambientais 

5.4 Possuir e mostrar a norma ISO 14000 ou similares (gestão ambiental).  

5.5 Realizar uma análise sobre o impacto das atividades no meio ambiente 

5.6 Identificar e reconhecer a importância da formação complementar em temas ambientais 

5.7 Realizar ações de melhoria ou recuperação ambiental 

5.8 Conhecer a capacidade de carga (ecológica) da zona natural onde se realiza a atividade 

5.9 Relembrar ao cliente as normas e condutas a adotar no meio ambiente 

5.10 Sistematizar/protocolar a transmissão de valores ambientais a realizar durante a atividade 
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Observando a Tabela 10, verificamos que nos dois momentos de resposta ao questionário, os 

inquiridos de uma forma global mantiveram a sua opinião, relativamente aos itens do parâmetro 

“Meio Ambiente Natural”. O valor de Pearson (r) para este bloco de perguntas é de 0,965 sendo 

uma correlação forte positiva (0,8 < r <1), demonstrando a estabilidade temporal do instrumento 

relativa a este parâmetro multidimensional. 

Tabela 10. Análise estatística ao parâmetro multidimensional “Meio Ambiente Natural”. 

Itens 
 

 Itens SIM / NÃO 
 

teste reteste Spearman (ρ) Significância  teste reteste % concordância 

5.1 5.1 0,99 Sig=0,000<0,05  6.1 6.1 100% 

5.2 5.2 0,94 Sig=0,000<0,05  6.2 6.2 90% 

5.3 5.3 0,95 Sig=0,000<0,05  6.3 6.3 90% 

5.4 5.4 0,93 Sig=0,000<0,05  6.4 6.4 95% 

5.5 5.5 0,83 Sig=0,000<0,05  6.5 6.5 90% 

5.6 5.6 0,76 Sig=0,000<0,05  6.6 6.6 100% 

5.7 5.7 0,73 Sig=0,0002<0,05  6.7 6.7 95% 

5.8 5.8 0,83 Sig=0,000<0,05  6.8 6.8 95% 

5.9 5.9 1 Sig=0,000<0,05  6.9 6.9 100% 

5.10 5.10 1 Sig=0,000<0,05  6.10 6.10 100% 

Pearson (r) = 0,965 

 

O parâmetro multidimensional “Recursos Humanos” será descrito e analisado de seguida nas 

Tabelas 11 e 12. 

Tabela 11. Itens relativos ao parâmetro multidimensional “Recurso Humanos”. 
Ítem Descrição 

6.1 Possuir um documento que reflita o perfil e seleção do posto de trabalho 

6.2 Publicitar a habilitação e formação profissional dos responsáveis da atividade 

6.3 Realizar algum tipo de acompanhamento do desenvolvimento profissional dos trabalhadores 

6.4 Exigir algum tipo de formação contínua aos colaboradores da empresa 

6.5 Ter um nível reduzido de rotatividade do pessoal 

6.6 Desenhar um esquema organizacional da estrutura dos recursos humanos na empresa 

6.7 
Realizar ações concretas de discriminação positiva (ex. conciliar horários de trabalho com 

compromissos familiares, etc) 

6.8 Valorizar a experiência, qualificação, formação e/ou responsabilidades dos recursos humanos 

6.9 Adotar um processo interno de tratamento dos erros do trabalhador 

6.10 Disponibilizar material específico, pessoal e adequado à sua segurança (colaboradores) 

 

Ao analisarmos os dois momentos de resposta dados ao presente parâmetro, verificamos que 

os responsáveis pelas empresas inquiridos mantiveram a sua opinião. O valor de Pearson (r) para 

este bloco de perguntas é de 0,981 sendo uma correlação forte positiva (0,8 < r <1). Destacamos 

ainda os itens 7.8 “Valorizar a experiência, qualificação, formação e/ou responsabilidades dos 

recursos humanos” e 7.10 “Disponibilizar material específico, pessoal e adequado à sua segurança 

(colaboradores)”, que obtiveram um valor de correlação máximo (1), em relação ao Coeficiente de 

Correlação de Postos de Spearman (Tabela 12). 
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Tabela 12. Análise estatística ao parâmetro multidimensional “Recursos Humanos”. 

Itens 
 

 Itens SIM / NÃO 
 

teste reteste Spearman (ρ) Significância  teste reteste % concordância 

6.1 6.1 0,91 Sig=0,000<0,05  7.1 7.1 100% 

6.2 6.2 0,87 Sig=0,000<0,05  7.2 7.2 95% 

6.3 6.3 0,95 Sig=0,000<0,05  7.3 7.3 100% 

6.4 6.4 0,98 Sig=0,000<0,05  7.4 7.4 95% 

6.5 6.5 0,89 Sig=0,000<0,05  7.5 7.5 95% 

6.6 6.6 0,98 Sig=0,000<0,05  7.6 7.6 100% 

6.7 6.7 0,72 Sig=0,0002<0,05  7.7 7.7 90% 

6.8 6.8 1 Sig=0,000<0,05  7.8 7.8 100% 

6.9 6.9 0,91 Sig=0,000<0,05  7.9 7.9 90% 

6.10 6.10 1 Sig=0,000<0,05  7.10 7.10 100% 

Pearson (r) = 0,981 

 

Relativamente ao último parâmetro multidimensional presente no questionário HEVA, proce-

demos à sua descrição e análise nas Tabelas 13 e 14. 

Tabela 13. Itens relativos ao parâmetro multidimensional “Cliente”. 
Ítem Descrição 

7.1 Medir a perceção da qualidade dos serviços manifestada pelos clientes 

7.2 Identificar os parâmetros de qualidade valorizados pelo cliente  

7.3 Utilizar um sistema de fidelização e aplicá-lo de forma estruturada  

7.4 Formalizar por escrito algum tipo de contrato ou autorização para a participação na atividade 

7.5 
Informar o cliente através de documento escrito que reflita o modo e conteúdos do servi-

ço/atividade 

7.6 Adotar um processo para a gestão de reclamações 

7.7 Identificar e divulgar os serviços que se oferecem 

7.8 Realizar de forma sistematizada o seguimento da opinião do cliente acerca das atividades 

7.9 Possuir protocolos de intervenção para a realização de atividades com menores 

7.10 
Identificar os conhecimentos exigidos para a intervenção em grupos com limitações ou neces-

sidades especiais 

  

Ao analisarmos o último parâmetro multidimensional “Cliente”, verificamos que nos dois 

momentos de resposta ao questionário, os inquiridos de uma forma global mantiveram a sua opi-

nião. O valor de Pearson (r) para este bloco de perguntas é de 0,917 sendo uma correlação forte 

positiva (0,8 < r <1), demonstrando também a estabilidade temporal do instrumento (Tabela 14). De 

referir ainda, o grau de concordância um pouco mais baixo, nos itens 8.6, 8.8 e 8.10, ainda assim 

elevado, nos 2 momentos de resposta. 

Tabela 14. Análise estatística ao parâmetro multidimensional “Cliente”. 

Itens 
 

 Itens SIM / NÃO 
 

teste reteste Spearman (ρ) Significância  teste reteste % concordância 

7.1 7.1 0,99 Sig=0,000<0,05  8.1 8.1 95% 

7.2 7.2 0,99 Sig=0,000<0,05  8.2 8.2 100% 

7.3 7.3 0,94 Sig=0,000<0,05  8.3 8.3 95% 

7.4 7.4 0,77 Sig=0,000<0,05  8.4 8.4 95% 

7.5 7.5 0,83 Sig=0,000<0,05  8.5 8.5 100% 

7.6 7.6 0,86 Sig=0,000<0,05  8.6 8.6 86% 

7.7 7.7 1,00 Sig=0,000<0,05  8.7 8.7 100% 

7.8 7.8 0,95 Sig=0,000<0,05  8.8 8.8 86% 

7.9 7.9 0,99 Sig=0,000<0,05  8.9 8.9 100% 

7.10 7.10 0,76 Sig=0,000<0,05  8.10 8.10 86% 

Pearson (r) = 0,917 
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Perguntas complementares 

 O último bloco de perguntas do questionário foi concebido para aferir a opinião do respon-

sável da empresa, em relação aos aspetos que, na sua opinião, são mais valorizados pelos seus clien-

tes. Na tabela 15 estão descritos os 15 itens, os quais foram também analisados estatisticamente, no 

mesmo formato explicado anteriormente para os parâmetros multidimensionais. 

Tabela 15. Análise estatística ao bloco de perguntas complementares. 
Itens  

teste reteste Spearman (p) 

Amabilidade Amabilidade 0,859 

Atendimento ao cliente Atendimento ao cliente 0,895 

Atratividade das Atividades Atratividade das Atividades 0,889 

Capacidade de resposta Capacidade de resposta 1 

Conservação do Meio Conservação do Meio 0,890 

Eficácia do serviço Eficácia do serviço 1 

Instalações Instalações 0,875 

Limpeza Limpeza 0,992 

Perceção de Garantia do Servico Perceção de Garantia do Servico 1 

Produtos Complementares Produtos Complementares 0,839 

Profissionalismo Profissionalismo 1 

Pontualidade Pontualidade 1 

Satisfação face Produto Satisfação face Produto 0,89 

Segurança Segurança 1 

Tratamento reclamações Tratamento reclamações 0,996 

Pearson (r) = 0,954                                              

 

Após a análise, verificamos que nos dois momentos de resposta ao questionário, os inquiridos 

de uma forma global mantiveram a sua opinião. O valor de Pearson (r) para este bloco de perguntas 

é de 0,954 sendo uma correlação forte positiva (0,8 < r <1), demonstrando a estabilidade temporal 

do instrumento relativa a este bloco de perguntas. 

Destacamos os itens “Capacidade de resposta”, “Eficácia do serviço”, “Perceção de garanti-

da do serviço”, “Profissionalismo”, “Pontualidade” e “Segurança”, sendo que obtiveram um valor 

de correlação máximo (1), em relação aos 2 momentos de resposta ao questionário. 

 

Conclusões 

A versão portuguesa do questionário (Mediavilla, 2010), posterior à aplicação do mesmo em 

Espanha (Huesca, Lérida, Huelva y Astúrias), Itália (Trentino y Alto Adige), Costa Rica (Alajuela y 

Cartago), permite continuar a investigar a forma de atuação das empresas especializadas, no setor 

do Turismo Ativo. A adequação do instrumento é importante porque: 

a) É rigoroso e exato em relação à especificidade dos conteúdos de turismo ativo que ana-

lisa; 

b) Identifica os parâmetros que determinam a qualidade técnica na área do turismo ativo, 

segundo (Mediavilla, 2010), através de uma escala valorativa e numérica que permite 

obter dados quantitativos; 

c) Facilita o reconhecimento do valor da qualidade em cada um dos parâmetros, divididos 

em 10 indicadores significativos; 

d) Permite comparar todos os parâmetros específicos, segundo Mediavilla (2010), que 

valorizam a qualidade podendo quantificar em dados objetivos comparáveis; 
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e) Trata-se de um método de aplicação fiável que pode comparar dados em diferentes altu-

ras do ano (ex: época alta e baixa), podendo verificar se existem diferentes tipos de qua-

lidade durante a temporada de trabalho; 

f) Os dados obtidos da sua aplicação são compatíveis e comparáveis com qualquer ferra-

menta de gestão e satisfação de cliente, que a empresa possa já ter desenvolvido. 

Os parâmetros de qualidade presentes no questionário HEVA, adaptado e validado de Media-

villa (2010), podem adaptar-se e serem aplicados em Portugal como em outros países da Europa e 

América, permitindo comparações entre os mesmos. Contudo, devemos ter em conta que cada país 

tem uma cultura empresarial específica e uma perceção do cliente diferenciada. 
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Anexo 1 (Questionário HEVA adaptado à língua portuguesa) 

Em conjunto com o Departamento de Educación Física, Música y Artes Plásticas, da 

Universidad de Huelva, pretende-se realizar um estudo de carácter científico/académico, sobre a 

qualidade nos serviços das Empresas de Turismo Ativo, no Distrito de Beja. 

Neste sentido, pedimos a sua colaboração para tentar responder a este questionário com a maior 

veracidade possível. Todos os dados serão tratados com discrição absoluta.  

 

1º - DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 
1. Distrito em que está sediada:   

2. Âmbito de intervenção (assinale com um “X” a(s) opção(s) que se aplicam à sua empresa): 

a. Local 

b. Distrital  

c. Regional 

d. Nacional 

e. Internacional 

3. Forma jurídica: (assinale com um “X”) 

a. Sociedade por quotas 

b. Sociedade anónima 

c. Empresário em nome individual 

d. Cooperativa 

e. Outra. Qual? 

4. Classificação de Atividade Económicada Empresa (CAE). 

5. Há quantos anos funciona como empresa na área?   

6. Quantas vezes mudou de administrador e/ou sócios?  

7. Quantas vezes mudou de nome?                  

8.  Quantos sócios tem a empresa?  

9. Quantas vezes foram modificados os objetivos e/ou missão presentes nos estatutos da da 

entidade?  

10. Quantos meses trabalha por ano?    

11. Quantos produtos (atividades) a empresa têm disponíveis?   

12. Qual o produto (atividade “top”) com mais sucesso/procura?   

13. Qual o periodo do ano em que organiza mais atividades? 

14. Quantos trabalhadores integram a empresa? 

a. A termo certo 

b. A termo incerto 

c. Temporário 

15. Que volume de negócios, em média, factura a empresa por ano? 

16. Quantas bases de operação tem para além da sede social? 

17. Com qual das áreas abaixo apresentadas, a empresa melhor se identifica? 

a. Ar 

b. Água 

c. Terra 

18. De uma forma geral, como classifica a intervenção de uma empresa de turismo activo no 

sector? Atribua uma percentagem a cada área: 

a. Turísmo (%)                 

b. Desporto (%) 
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19. Indique o nível de importância (sendo que “pouco” corresponde a “1” e “muito” a “5”) que atribuí a cada um dos diferentes parâme-

tros multidimensionais apresentados abaixo, e como são valorizados pela sua empresa (sim ou não) 
 

2º  - QUESTIONÁRIO ESCALA 

 0. ENTIDADE  Importância Valorização 

1 Fazer um estudo de viabilidade económica.   1 2 3 4 5 SIM NÃO 

2 O responsável da empresa possuir habilitação académica adequada  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

3 O responsável da empresa possuir formação nas áreas específicas de intervenção  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

4 Realizar consultorias ou auditorias sobre a qualidade dos servicos prestados.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

5 Possuir instrumentos para medir a satisfação do cliente.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

6 Pertencer a uma associação de empresas do setor   1 2 3 4 5 SIM NÃO 

7 Exigir critérios concretos para puder pertencer a uma associação de empresas do setor.   1 2 3 4 5 SIM NÃO 

8 Possuir um sistema de atendimento ao cliente.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

9 Possuir e publicitar algum tipo de prémio ou reconhecimento público.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

10 Desenvolver um sistema de qualidade que permita melhorar o serviço prestado pela empresa.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

 1. PRODUTOS (ACTIVIDADE “TOP”) Importância Valorização 

1 Destacar-se através de uma atividade “top”, a mais procurada na temporada 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

2 Colocar exigências concretas aos clientes para a realização das atividades 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

3 Analisar os conhecimentos do cliente que procura a atividade “top” 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

4 Possuir um manual de procedimentos técnicos sobre o modo de atuação na atividade 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

5 Adoptar um rácio monitores-clientes-grau de dificuldade mais baixo do que o normal e defini-lo por 

escrito. 
1 2 3 4 5 SIM NÃO 

6 Ter estipulado a realização de um briefing técnico antes da atividade  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

7 Conhecer as normas específicas atualizadas que regulam a atividade  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

8 Expor publicamente os requerimentos e autorizações para a realização da atividade 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

9 Ter a atividade adaptada para pessoas com algum tipo de limitação ou necessidade especial 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

10 Identificar e divulgar os níveis (dificuldade e destreza) da atividade “top”.   1 2 3 4 5 SIM NÃO 

 2. RECURSOS MATERIAIS  Importância Valorização 

1 Dispor e apresentar o material específico homologado para cada atividade 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

2 Substituir o material de acordo com a sua data de validade 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

3 Substituir o material deteriorado.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

4 Substituir o material por não possuir a mesma imagem identificativa.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

5 Controlar o material trazido pelos clientes.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

6 Fornecer ao cliente material de sustituição no caso do mesmo (pertencente ao cliente) não cumprir os 

requisitos necessários.  
1 2 3 4 5 SIM NÃO 

7 Ter um responsável pelo material ou afectar específicamente a tarefa a um colaborador 1 2 3 4 5 SIM NÃO 
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8 Utilizar material específico para cada atividade. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

9 Conhecer e realizar as ações de manutenção a efetuar ao material. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

10 Controlar, de forma sistemática e protocolada, o uso do material.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

 3. SEGURANÇA Importância Valorização 

1 Rever com regularidade os pontos básicos de segurança e as normas de autoproteção. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

2 Alertar para a obrigatoriedade de seguir as indicações do responsável/monitor  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

3 Possuir um seguro de responsabilidade civil  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

4 Possuir um seguro de acidentes pessoais que cubra os primeiros tratamentos.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

5 Possuir franquias 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

6 Publicitar a habilitação profissional dos responsáveis da atividade.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

7 Os responsáveis da atividade possuírem outros elementos de segurança (ex. telemóvel, gps) 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

8 Ter um protocolo de atuação e acompanhamento no caso de acidente. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

9 Realizar controlos meteorológicos protocolados.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

10 Possuir um protocolo de comunicação utilizado no decurso da atividade.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

 4. MEIO AMBIENTE NATURAL. Importância Valorização 

1 Conhecer as normas ambientais para a realização das atividades.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

2 Informar as administrações ambientais competentes acerca das atividades a realizar      SIM NÃO 

3 Divulgar as autorizações solicitadas às entidades ambientais. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

4 Possuir e mostrar a norma ISO 14000 ou similares 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

5 Realizar uma análise sobre o impacto das atividades no meio ambiente. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

6 Identificar e reconhecer a importância da formação complementar em temas ambientais. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

7 Realizar ações de melhoria ou recuperação ambiental.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

8 Conhecer a capacidade de carga da zona natural onde se realiza a atividade.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

9 Relembrar ao cliente as normas e condutas a adoptar no meio ambiente 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

10 Sistematizar/protocolar a transmissão de valores ambientais a realizar durante a atividade. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

 5. RECURSOS HUMANOS (RH´S) Importância Valorização 

1 Possuir um documento que reflita o perfil e seleção do posto de trabalho  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

2 Publicitar a habilitação e formação profissional dos responsáveis da atividade.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

3 Realizar algum tipo de acompanhamento do desenvolvimento profissional dos trabalhadores. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

4 Exigir algum tipo de formação contínua aos colaboradores da empresa 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

5 Ter um nível reduzido de rotatividade do pessoal 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

6 Desenhar um esquema organizacional da estrutura dos recursos humanos da empresa. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

7 Realizar ações concretas de discriminação positiva, p.e conciliar horários de trabalho com compromissos 

familiares, etc.   
1 2 3 4 5 SIM NÃO 

8 Valorizar a sua experiência, qualificação, formação e/ou responsabilidades.   1 2 3 4 5 SIM NÃO 

9 Adoptar um processo interno de tratamento dos erros do trabalhador. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

10 Disponibilizar material específico, pessoal e adequado à sua segurança.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 
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 6. CLIENTE Importância Valorização 

1 Medir a percepção da qualidade dos serviços manifestada pelos clientes. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

2 Identificar os parâmetros de qualidade valorizados pelo cliente. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

3 Utilizar um sistema de fidelização e aplicá-lo de forma estruturada.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

4 Formalizar por escrito algum tipo de contrato ou autorização para a participação na atividade.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

5 Informar o cliente através de documento escrito que reflita o modo e conteúdos do serviço/atividade.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

6 Adoptar um processo para a gestão de reclamações.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

7 Identificar e divulgar os serviços que se oferecem.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

8 Realizar de forma sistematizada o seguimento da opinião do cliente.  1 2 3 4 5 SIM NÃO 

9 Possuir protocolos de intervenção para a realização de actividades com menores. 1 2 3 4 5 SIM NÃO 

10 Identificar os conhecimentos exigidos para a intervenção em grupos com limitações ou necessidades 

especiais.   
1 2 3 4 5 SIM NÃO 

 

3º - PERGUNTAS COMPLEMENTARES 

20. Assinale o nível de importância que considera ser dado pelo cliente aos seguintes aspectos relacionados com a qualidade. Tenha em 

conta que “1” corresponde a “pouca importância” e “5” a “muita importância” 

1 2 3 4 5 Amabilidade 1 2 3 4 5 Percepção de garantia do serviço 

1 2 3 4 5 Atendimento ao cliente  1 2 3 4 5 Produtos complementares 

1 2 3 4 5 Atratividade das atividades 1 2 3 4 5 Profissionalismo 

1 2 3 4 5 Capacidade de resposta 1 2 3 4 5 Pontualidade 

1 2 3 4 5 Conservação do meio 1 2 3 4 5 Satisfação face ao produto 

1 2 3 4 5 Eficácia do serviço 1 2 3 4 5 Segurança 

1 2 3 4 5 Instalações 1 2 3 4 5 Tratamento das reclamações 

1 2 3 4 5 Limpeza  Outros (indicar)  

 

Muito obrigado pela sua participação. 
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Resumo 

Este estudo procura explicar a relevância de um evento desportivo de aventura nos trilhos das monta-

nhas da Madeira (Calheta), enquanto fator de desenvolvimento local e turístico. Foram inquiridos 42 

turistas praticantes de BTT Enduro (4 mulheres e 38 homens), de um total de 98 participantes no even-

to Sandokan Enduro, através de um questionário anónimo, realizado no final do evento. Adicional-

mente, foi efetuada a análise de dados de um encontro focus grupo sobre o desenvolvimento do turis-

mo desportivo local, que envolveu a participação de diversos atores organizacionais com responsabili-

dades no assunto. Os turistas desportivos em estudo visitaram a ilha da Madeira com o propósito de 

participar no Sandokan Enduro. Os motivos de participação mais mencionados estavam associados à 

diversidade e originalidade dos trilhos, bem como às paisagens magníficas das montanhas da Madeira. 

A maioria dos participantes viajou acompanhada, quer de familiares, quer de colaboradores e técnicos 

de apoio. Os turistas de BTT Enduro tendem a permanecer mais dias na Ilha, a fim de treinarem e 

experienciarem novos e desafiantes trilhos com paisagens e percursos únicos. As características ‘hard’ 

e de risco e aventura desta disciplina do ciclismo podem explicar a fraca adesão do sexo feminino, 

contudo, existe uma grande heterogeneidade etária. Para que o BTT de turismo se desenvolva, nas 

montanhas da Ilha da Madeira, é necessária uma estratégia concertada entre os políticos e os empresá-

rios locais, no sentido de investirem na organização de eventos desportivos, dentro de um contexto 

ambiental ordenado, assim como devidamente acreditado para o efeito. 

Palavras-chave: BTT Enduro; Natureza; Turismo Desportivo; Trilhos.  

 

Abstract 

This study highlights the importance of an adventure sports event (Sandokan Enduro) on the mountain 

rails in Madeira (Calheta), as a factor of local and tourist development. The study includes the partici-

pation of 42 mounbain bike (BTT) Enduro tourists (4 women and 38 men) out of a total of 98 practi-

tioners. An anonymous questionnaire was applied after the end of the Sandokan Enduro. Additionally, 

the data gathered from a focus group was analysed; which was about the development of local sports 

tourism, and involved the participation of organizational actors with responsibilities for the matter. 

The sports tourists visited the Madeira Island with the purpose of participating in the Sandokan En-

duro. The main motives for their participation were associated with the diversity and originality of the 

mountain rails, as well as the magnificent landscapes of Madeira. The majority of the participants 

travelled accompanied by family, friends, collaborators and support technicians. Tourists of BTT En-

duro tend to stay longer on the Island in order to train, as well as to experience new and challenging 

rails with unique landscapes and routes. The ‘hard’ and risky features of the BTT Enduro may explain 

the poor participation by women, however, there is an evident diversity concerning the participants’ 

ages. For the development of BTT tourism in the mountains of Madeira, an integrated strategy is 

needed between politicians and local entrepreneurs in order to invest in the organization of specific 

sports events. In this sense, it is necessary to provide good policies for the environmental framework 

as sports areas, in order to respect the natural environment. These would include a properly accredita-

tion of the rails and routes. 

Keywords: BTT Enduro; Nature; Rails; Sports Tourism.  
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Introdução 

Desporto e Turismo são duas atividades que tiveram origem nos tempos antigos. Desde 

a pré-história que os humanos viajam para fora do seu ambiente habitual, a fim de realizarem 

atividade física, mesmo que essas atividades nem sempre se tenham designado de turismo ou 

desporto. A relação entre os conceitos de turismo e de desporto tem evoluído nos últimos 

anos, com um consequente aumento da sua relevância na investigação. Tal decorre da obser-

vação do evidente crescimento da procura, juntamente com o desejo de experimentar novas 

sensações através do desporto durante as férias, sobretudo de curta duração. Ao mesmo tem-

po, a indústria do turismo parece ter descoberto uma opção que representa uma mais-valia 

para diferentes instituições, governos ou organizações privadas. Por seu lado, o turismo de 

aventura e de natureza tem-se tornado num negócio considerável, na medida em que cada vez 

mais pessoas procuram a melhoria do equilíbrio entre o trabalho e o lazer, e aprendem a apre-

ciar o ambiente saudável de ar livre e de paisagens únicas (Neirotti, 2005; Sousa, 2014).  

O Sandokan Enduro é uma prova de BTT da Taça Regional da Madeira e, simultanea-

mente, a última do troféu nacional denominado Triple Crown – Atlantic Enduro. Pertence a 

um conjunto de três provas que, pelas propriedades e especificidades das zonas geográficas 

onde as provas se realizam, colocam os ciclistas em condições de verdadeiro desafio e risco.  

O Enduro é relativamente recente e conjuga características de outras duas disciplinas do 

BTT: o Downhill e o Cross Country. Tal como o nome indica, o Downhill consiste em descer 

a montanha, ultrapassando diversos obstáculos, com uma bicicleta todo o terreno. Por seu 

lado, o Cross Country, apesar da inexistência da quantidade e dificuldade daqueles obstácu-

los, testa as capacidades de resistência dos atletas, uma vez que a prova é realizada num cir-

cuito que contém tanto subidas como descidas.  

O Enduro é uma prova que se divide em etapas constituídas por provas especiais de 

classificação (PEC). Estas etapas especiais são realizadas, sobretudo, de forma descendente, 

podendo haver uma pequena percentagem de subida em cada uma delas. O Enduro é caracte-

rizado essencialmente pela autonomia do atleta, quer na deslocação, quer na sua alimentação e 

pela capacidade de resistência e de adaptação. Fora das etapas especiais, existem os troços de 

ligação que não contam para acumular tempos, mas têm limites de tempo para a sua realiza-

ção. Caso contrário, os atletas são penalizados com segundos, ou minutos extra, consoante o 

atraso. 

O evento Sandokan Enduro representa uma atividade que integra ciclistas de origem 

madeirense e de Portugal continental. Neste contexto, o estudo tem como objetivos: i) analisar 

a relevância do evento desportivo, enquanto fator de desenvolvimento local no âmbito do 

turismo de BTT; ii) identificar os pontos fortes da localidade e do evento para a atração e 

valorização do turismo de BTT; iii) contribuir para conhecimento do perfil do turista de BTT. 

Finalmente, pretende-se verificar se o Concelho em análise (Calheta) e a Madeira, em geral, 

têm uma estratégia integrada que envolva os diferentes stakeholders, no sentido de dinamizar 

o desenvolvimento do turismo de BTT, nos trilhos e percursos das montanhas. 

 

Revisão de literatura 

Os desportos realizados na natureza têm sido uma tendência e têm sentido um aumento 

de reputação entre os mais variados públicos. Com efeito, têm-se tornado num fenómeno 

moderno de ocupação de lazer, resultando num produto líder de turismo, ao ponto de se trans-

formarem numa dimensão fundamental para a economia de certas regiões. As áreas protegidas 
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são alguns dos locais preferidos para a prática desportiva, como tal, o desporto merece uma 

acrescida atenção no contexto atual de planeamento e gestão destes territórios. Em muitos 

territórios e ilhas pequenas, com economias relativamente pouco competitivas e com ambien-

tes naturais intocados, o turismo é frequentemente assumido como uma poderosa oportunida-

de de desenvolvimento. As características geográficas nestes locais podem ser consideravel-

mente diversas de um determinado ponto da ilha para outro, o que desperta o interesse dos 

turistas em visitá-las. Por este motivo, o turismo tem-se desenvolvido e dirigido para nichos 

de mercado, com destaque no produto turismo de aventura e desportivo, que tende a propor-

cionar experiências desafiantes, emotivas e inigualáveis (Silva & Almeida, 2014) e até memo-

ráveis (Kim, 2010; Soares, Miragaia, & Almeida, 2014). Este setor pode trazer benefícios 

para a economia local, especialmente em áreas protegidas de todo o mundo devido à sua ele-

vada procura, todavia é defendida uma gestão apropriada destes recursos ambientais, de forma 

a evitar impactos negativos.  

O que torna estas áreas protegidas tão especiais e atrativas é o facto de possuírem uma 

fauna e uma flora com características únicas (Fyall & Jago, 2009; Quintal, 1996). No entanto, 

a prática de atividades neste contexto poderá causar alterações nas paisagens, sendo crucial o 

apelo à responsabilidade social de cada empresa ou organização. É possível, portanto, obser-

var-se que o turismo pode modificar lenta ou rapidamente a situação social, económica e 

ambiental das comunidades, gerando impactos, quer positivos, quer negativos. 

Os papéis e os impactos de um evento planeado inserido no turismo, estão bem docu-

mentados e são cada vez mais relevantes para a competitividade do destino turístico (Getz, 

2008, Getz & McConnell, 2011; Kaplinidou & Gibson, 2010). Os eventos podem ainda repre-

sentar outros papéis pertinentes, designadamente, o envolvimento e desenvolvimento da 

comunidade local, a renovação urbana, ou o desenvolvimento cultural, de forma a fomentar a 

identidade nacional ou local (Getz, 2008; Kurtzman & Zauhar, 2003). 

Nos últimos anos, a tendência para potenciar os destinos turísticos, que apresentam um 

número de instalações desportivas consideráveis, tem sido a organização de eventos direcio-

nados para o turismo desportivo, através de pequenos, médios ou grandes acontecimentos 

desportivos. A prosperidade de um destino está dependente do número e diversidade de pro-

dutos de turismo, juntamente com as estratégias de marketing eficazes, o apoio comunitário e 

a melhoria da experiência dos visitantes (Bornhorst, Ritchie, & Sheehan, 2010; Higham, 

2005; Ratten, 2016). Outrossim, na preparação de um destino de turismo desportivo é neces-

sário considerar três princípios básicos do processo de gestão: o planeamento estratégico que 

integra os contributos dos diversos stakeholders, a cultura e a mudança de gestão e a gestão da 

qualidade total do evento (Francis & Murphy, 2005), bem como a diversificação e categoriza-

ção dos diferentes eventos desportivos e as suas principais características (Salgado-Barandela, 

Barajas, & Alén (2014). Neste sentido, o sucesso do evento desportivo é uma componente da 

eficácia organizacional, onde os vários stakeholders, quer os visitantes, quer os futuros visi-

tantes e a comunidade local cooperam e contribuem para a realização do evento e para a pros-

secução de objetivos partilhados (Erick, 2007).  

Tal como acontece em todas as viagens de interesse especial, o ‘evento de turismo’ deve 

ser analisado sob duas perspetivas: procura e oferta. A análise do consumidor exige a deter-

minação de quem viaja para eventos e porquê, e ainda quem frequenta eventos durante a via-

gem. A avaliação do valor dos eventos, na promoção de uma imagem positiva do destino, 

também se inclui nesta dimensão. Do lado da oferta, a realização de eventos (e respetiva pro-

moção), para o desenvolvimento dos destinos, deverá atender a múltiplos objetivos, nomea-

damente: atrair turistas (especialmente nas épocas baixas); servir como catalisador para a 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

138 

renovação urbana e para o aumento da capacidade de infraestrutura e também para a capaci-

dade turística do destino; promover uma imagem positiva do destino e contribuir para o mar-

keting geral do destino (incluindo estratégias para promover um lugar melhor para se viver, 

trabalhar e investir); e animar atrações ou áreas específicas (Getz, 2008). As motivações do 

espetador e do participante, em eventos especiais, dependem do indivíduo e do destino. Cha-

lip e McGuirty (2004), por exemplo, verificaram que diferentes segmentos de participantes 

foram atraídos para diferentes atrações, referindo-se a eventos de desporto e a atrações turísti-

cas dos destinos. Além disso, o evento desportivo em conjunto com todos os fatores que pos-

sam agradar ou não aos espetadores e participantes, quer internos ou externos ao evento, 

podem ser considerados atrações turísticas. Assim sendo, os organizadores de eventos e pro-

fissionais de marketing devem perceber e colaborar para atrair e manter os turistas visitantes, 

mas segundo o desenvolvimento de um turismo sustentável (Deenihan & Caulfield, 2015; 

Dickson & Robbins, 2009). Autores como Kaplanidou, Jordan, Funk e Ridinger (2012) indi-

cam que a imagem do destino tem um papel fundamental na tomada de decisão, para a parti-

cipação em eventos desportivos de turismo. A sustentabilidade de eventos desportivos torna-

se mais evidente quando alguém considera eventos de pequena escala, que cumpram os prin-

cípios do turismo sustentável (Higham, 1999). Além disso, o portfólio de um evento desporti-

vo de pequena escala, consistente com a infraestrutura comunitária e com o capital humano e 

cultural, pode ser uma forma sustentável de desenvolvimento turístico (Gibson, Kaplanidou, 

& Kang, 2012). Na maioria das vezes, os eventos de pequena escala têm um impacto positivo 

na localidade que os ‘acolhem’, uma vez que utilizam instalações existentes e atraem partici-

pantes locais, nacionais e internacionais (Highman, 1999).   

Crompton (2006) e Matheson (2006) observaram que muitas vezes os eventos desporti-

vos não trazem o impacto económico, social ou turístico esperado; pelo contrário, criam des-

pesas e dívidas. Por esse motivo, é de considerar a sustentabilidade de cada evento. Késenne 

et al. (2011) defendem que os megaeventos têm uma repercussão global superior, mas estes 

implicam um risco mais elevado. Enquanto isso, eventos mais pequenos têm uma influência 

limitada, mas o seu impacto social é mais facilmente positivo, permitindo, igualmente, criar 

benefícios duradouros.  

Como é sabido, as paisagens e características dos lugares são elementos para a seleção 

do destino, especialmente no que concerne à participação em eventos de turismo desportivo. 

Por exemplo, para o praticante de BTT, há uma interação inerente entre o corpo do indivíduo 

na paisagem e a bicicleta que é utilizada para percorrer aquela paisagem (Spinney, 2006). A 

compreensão das perceções e motivações do turista, estimulando-o a viajar para praticar des-

porto, é essencial para os organizadores e gestores. Desse modo, terão elementos para cria-

rem/organizarem eventos desportivos de turismo sustentáveis e de sucesso para a localidade 

(Kulczycki & Halpenny, 2014). A sustentabilidade de eventos desportivos de turismo é for-

temente influenciada por fatores ambientais, sociais e económicos, cujo foco está na dimensão 

ambiental e nos impactos económicos (Fyall & Jago, 2009).  

Até anos recentes, a pesquisa sobre o turismo de bicicleta raramente era aprofundada e 

era conduzida de forma desarticulada (Deenihan & Caulfield, 2015). Além disso, não existe 

uma definição consistente de turismo de bicicleta (Lamont, 2009). Este autor explica que a 

definição de turismo de bicicleta deve incluir o objetivo de viajar para assistir (espetador) ou 

participar em eventos organizados, ou praticar de forma independente. De forma similar, Rit-

chie, Tkaczynski e Faulks (2010) definiram turismo de bicicleta como turismo que envolve 

assistir ou participar num evento de bicicletas, ou praticar de forma independente ou em pas-

seios de bicicleta organizados.  
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O Mountain Biking realiza-se em vários terrenos, incluindo trilhos bem estabelecidos 

(Davis & Carter, 1994). As pessoas que praticam esta modalidade desportiva têm a habilidade 

de percorrer vários tipos de terrenos e obstáculos, por conseguinte tendem a preferir trilhos 

que constituam um desafio e sejam interessantes. Num estudo realizado por Bull (2006), no 

qual foram inquiridos 46 mountain bikers de Inglaterra, os resultados revelaram atitudes 

inconsistentes, no que diz respeito à importância do contexto da prova. Dos inquiridos, 55% 

indicaram que o local não é um elemento importante para uma viagem de bicicleta. Contudo, 

53% concordaram com a afirmação de que viajavam para participarem em provas de bicicleta 

porque gostavam de provas em ambientes atraentes e desafiantes. Além disso, a maioria 

demonstrou preferência por ambientes rurais (36%), em detrimento de ambientes urbanos 

(0%).  

As motivações, definidas como um processo interveniente ou estados internos de um 

indivíduo que o impulsionam para uma determinada ação, podem informar acerca do porquê 

da escolha de um determinado local para visitar. Getz e McConnell (2011), por exemplo, des-

cobriram que turistas praticantes de BTT tinham como motivações primárias o desafio e a 

excitação de fazer algo novo, enquanto outras motivações, como socializar e competir, foram 

abordadas secundariamente. Num estudo online, aplicado a 564 membros de grupos de bici-

cletas, realizado por Ritchie, Tkaczynski e Faulks (2010), as principais motivações dos prati-

cantes incluíam: interesse em experiências de aventura, domínio de competências, desafio 

pessoal, relaxamento/fuga e encontros sociais. Os fatores que se destacam, na tomada de deci-

são para uma viagem, incluem a perceção da atratividade do destino e a sua ‘disponibilidade’ 

para momentos de lazer e recreativos (Arndreu, Kozak, Avci, & Cifter, 2005; Kaplanidou & 

Gibson, 2010; Kaplanidou & Vogt, 2007; O’Connor & Brown, 2010; Park & Yoon, 2009).  

Independentemente do local de realização, o desporto contribui para a identidade e 

características do local através de interações sociais, compromisso e nostalgia (Hinch & 

Higham, 2004; Tonts & Atherley, 2010). À medida que os produtos desportivos são criados e 

usados, os espetadores e os atletas desenvolvem afetividade pelo lugar onde acontecem. Adi-

cionalmente, atletas e espetadores podem reforçar a sua própria identidade (identidade do 

local), através da participação ou observação de uma atividade desportiva nesse local (Gibson, 

Willming, & Holdnak, 2002; Green & Chalip, 1998; Morgan, 2007). As intenções para 

regressar a um destino ou evento turístico foram associadas às características dos locais, espe-

cificamente à atmosfera do destino, ao contexto cultural e às características do evento. Estas 

contribuem para aumentar a identidade e a dependência dos turistas desportistas ativos 

(Kaplanidou et al., 2012). Num estudo realizado por Kulczycki e Halpenny (2014), com parti-

cipantes num evento de bicicletas, ‘Banff Bike Fest’  (Canadá), as respostas dos participantes, 

no que respeita às motivações para viajar, revelaram-se muito homogéneas. Os participantes 

deram menor importância a atividades culturais e maior importância às oportunidades de par-

ticipação em atividades sociais, interação e aproveitamento da natureza. Os resultados do 

estudo sugerem que os participantes deste evento estavam cientes da paisagem única do par-

que e dos trilhos. A literatura relacionada com as provas e turismo de bicicleta destaca o inte-

resse dos participantes nas paisagens e trilhos únicos.  

 

Metodologia 

Este estudo envolve uma metodologia de análise mista, integrando dois procedimentos 

de recolha de dados: a) um questionário anónimo, que serviu para conhecer o perfil do turista 

praticante e a sua ligação à Madeira, com o propósito de praticar um evento desportivo; b) 
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um encontro de focus grupo sobre a temática do desporto e o desenvolvimento do turismo 

local, que envolveu a participação de representantes com responsabilidades distintas no 

turismo, no desporto e na administração pública e empresarial; todos com interesse e ligação 

direta ao assunto em análise. Quanto ao questionário, este foi aplicado a 42 praticantes (de 

um total de 98) num evento realizado durante um fim de semana de novembro de 2015, os 

quais assumiram, pelo menos, uma dormida fora do local de residência. Os questionários 

foram aplicados por estudantes do Mestrado de Atividade Física e Desporto da Universidade 

da Madeira, de acordo com a conveniência, a proximidade e possibilidade dos participantes, 

especialmente após o final do evento de competição e dos treinos. O questionário contempla-

va três seções: a) a primeira reportava-se às variáveis de perfil do turista praticante de BTT; 

b) a segunda integrava três variáveis económicas: número de dias de permanência no destino; 

os acompanhantes e os gastos diários locais; c) a terceira incluía variáveis respeitantes ao 

objetivo principal da participação no evento desportivo, os motivos principais de visita à 

Madeira e os aspetos mais fortes e mais fracos da organização do evento. O questionário foi 

construído de raiz, tendo por base o contributo de dois especialistas na área da modalidade e 

foi validado através de um pré-teste, aplicado a 4 turistas de BTT. 

Dos 42 participantes inquiridos, 12 residiam na Madeira, 28 tinham viajado de Portugal 

continental e 2 do estrangeiro. Apesar de terem participado 98 atletas na prova (35 atletas 

residentes, 45 atletas nacionais e 18 internacionais), só nos foi possível inquirir 42, num total 

de 4 mulheres (9,5%) e 38 homens (90,5%). 

A análise dos dados incluiu a estatística descritiva. As variáveis contínuas e categóricas 

foram expressas como média ± desvio padrão (DP) e percentagem de participantes, respeti-

vamente. 

O encontro de focus grupo foi organizado no âmbito do evento desportivo, com a parti-

cipação de representantes de diversas entidades públicas e privadas, com e sem fins lucrati-

vos: um diretor da administração pública regional com competências na regulamentação e 

preservação da natureza; um diretor da administração pública da área do desporto e outro da 

área do turismo; três responsáveis por empresas que oferecem serviços de BTT para turistas, 

dois responsáveis pela organização do evento, dois atletas experientes, dois empresários 

locais e cinco estudantes do ensino superior. O tópico do focus grupo foi o turismo desporti-

vo, com o seguinte subtema: relevância da organização de eventos de BTT, enquanto fator de 

desenvolvimento turístico e económico local. Especificamente, o encontro suscitou o debate 

de ideias em torno das seguintes questões: 

a) Qual é o “denominador comum” existente entre os vários participantes no grupo? 

É possível identificarem-se preocupações e pretensões comuns que possam gerar 

uma estratégia local integrada? 

b) Que impacto local pode uma empresa gerar através do BTT? 

c) Qual a necessidade de ordenação/ regulação para o uso dos trilhos nas montanhas? 

d) O Concelho da Calheta afirma-se como capital do BTT da Madeira? O que é que 

o Concelho da Calheta tem de específico e único para o BTT?  

e) Para o turismo desportivo, que mais-valias a Madeira oferece para este desporto? 

f) É possível a realização de um megaevento desportivo-turístico na região? 

A discussão de ideias foi dinamizada por um dirigente desportivo com formação supe-

rior e experiência reconhecida na organização de eventos desportivos de nível internacional. 
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Apresentação dos resultados 

A maioria dos inquiridos é do sexo masculino (90,5 %) e apenas 4 são do sexo femini-

no, o que representa 9,5 % dos participantes. A idade dos participantes varia entre os 15 e os 

51 anos, existindo assim uma heterogeneidade de idades. No entanto, notou-se uma maior 

concentração de participantes nas idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos, o que repre-

senta 47,6 % da amostra. Finalmente, 23,8% dos participantes têm idade superior a 40 anos. 

Dos indivíduos inquiridos, 50% estão inseridos na categoria formação académica ‘9º ao 12º 

anos’; 38,1% possuem o grau de licenciado e os restantes 11,9% detêm o grau de mestre. 

Como podemos verificar na Tabela 1, 38,1% dos participantes inquiridos praticam esta moda-

lidade há mais de 9 anos – ‘>9’ –; 28,6% dos participantes estão inseridos na categoria ‘4-8’ 

anos de prática da modalidade; e entre estas ficou a categoria ‘<3’, que obteve uma percenta-

gem de 33,3% de participantes.  

 

A maioria dos participantes (14 indivíduos) viaja há pelo menos dois anos, mas não 

mais que quatro anos, para fora da sua localidade para praticar BTT (categoria ‘2-4’). A cate-

goria seguinte, em termos de participantes (28,6%), é a ‘<1’. Ou seja, 12 dos inquiridos via-

jam há menos de 1 ano para praticar BTT. Como constatado anteriormente, a maioria dos par-

ticipantes inquiridos pratica BTT há mais de 9 anos, mas apenas 14,3% viajam há mais de 8 

anos (e menos de 20 anos) para fora da sua localidade de residência.  

A participação individual representa uma grande parte da amostra recolhida, i.e., 54,8% 

dos inquiridos. Os restantes 45,2% participaram como equipa no evento, com 35,7% dos des-

portistas a serem patrocinados. 

Relativamente ao número de dias na Madeira, verificou-se que os turistas participantes 

provenientes de Portugal continental passaram mais dias que a duração da prova, visto que 26 

Tabela 1. Dados do perfil do turista participante. 
Perfil do turista participante  N % 

Sexo 
Feminino 4 9,5 

Masculino 38 90,5 

Idade 

<29 12 28,6 

30-39 20 47,6 

>40 10 23,8 

Total 42 100 

Local de Origem 

Madeira 12 28,6 

Portugal 28 66,7 

Estrangeiro 2 4,8 

Formação Académica 

9º ao 12º ano 21 50,0 

Licenciado 16 38,1 

Mestre 5 11,9 

Nº de anos como praticante de BTT 

<3 14 33,3 

4-8 12 28,6 

>9 16 38,1 

Há quantos anos viaja para fora da sua 

localidade para praticar BTT 

<1 12 28,6 

2-4 14 33,3 

5-7 10 23,8 

8-20 6 14,3 

Participa individualmente ou em equipa

  

Individual 23 54,8 

Equipa 19 45,2 

Patrocinador 
Com patrocinador 15 35,7 

Sem patrocinador 27 64,3 
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participantes passaram, em média, 4,23 dias na Madeira. Note-se que a prova teve a duração 

de dois dias. Pela observação da Tabela 2 é possível verificar, ainda, que os turistas desporti-

vos de Portugal continental foram os praticantes que passaram, em média, mais tempo na 

Madeira. 

 

Em relação à questão “Visita a Madeira ou a Calheta só ou acompanhado?”, os resul-

tados indicam que 95% dos 42 atletas inquiridos (ou seja 40) fizeram-se acompanhar por um 

total de 98 amigos, familiares ou companheiros.  

 

Entre os 28 participantes de Portugal continental, registam-se 63 pessoas acompanhan-

tes na visita à Madeira. Os 11 participantes madeirenses fizeram-se acompanhar de 32 pes-

soas, na deslocação à Calheta. Dos 2 estrangeiros inquiridos, registou-se 3 acompanhantes na 

totalidade. De Portugal continental, em média, duas pessoas (estatisticamente 2,25) acompa-

nharam um participante na deslocação à ilha. Dos participantes residentes na ilha, a desloca-

ção à Calheta teve em média 2,91 acompanhantes por participante. Dos participantes estran-

geiros, a média de acompanhantes por participante foi de 1,50. 

 

Os valores mínimos e máximos de gastos diários assumidos foram respetivamente 0€ e 

500€. Tal discrepância poderá dever-se ao facto de alguns participantes inquiridos serem resi-

dentes da ilha da Madeira, não tendo, portanto, despesas durante a prova (o almoço de sábado 

e os transportes foram oferecidos pela organização). No que aos turistas desportivos inquiri-

dos concerne, como se pode observar na Tabela 4, 40,5% dos participantes gastaram até 39 € 

por dia. Da outra grande parcela, 31%, gastou entre os 40 € e os 99 € por dia, e os restantes 

28,6% gastaram mais de 100 € por dia.  

Através do Gráfico 1, é possível observar que 20 (43,5%) dos turistas participantes 

mencionaram o ‘divertir-se’ como sendo o objetivo principal da participação na prova. A 

segunda resposta mais comum entre os inquiridos foi ‘obter o melhor resultado possível’ (12, 

ou seja 26,1% dos inquiridos). Com estes dados verificamos que 43,5% dos participantes 

Tabela 2. Número de dias de permanência na Madeira dos participantes. 
Número de dias Portugal continental Madeira Estrangeiro 

N turistas participantes 

Mínimo 

Máximo 

Média 

26 6 2 

2 2 2 

6 5 4 

4,23 3,00 3,00 

Tabela 3. Número de acompanhantes associados ao local de origem.  
Número de dias Portugal continental Madeira Estrangeiro Total 

Nº de participantes  

Nº de acompanhantes 

Média 

28 12 2 42 

63 32 3 98 

2,25 2,67 1,50 2,33 

Tabela 4. Despesas diárias dos turistas participantes. 
 Euros N % 

Valor de despesa diária 

<39 17 40,5 

40-99 13 31 

100-199 6 14,3 

>200 6 14,3 
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inquiridos responderam “divertir-se”. O significado de diversão pode diferir de pessoa para 

pessoa, ainda assim podemos afirmar que esta prova esteve muito associada à recreação. 

De acordo com a lista de participantes no evento, é possível verificar que apenas dois 

dos atletas participantes eram profissionais (entendendo-se por profissional aquele que integra 

uma equipa nacional e/ou internacional, participa em provas europeias e mundiais e recebe 

salário para praticar BTT). Ainda assim, a resposta ‘obter o melhor resultado possível’ foi a 

segunda mais referida pelos participantes inquiridos.  

 

Gráfico 1. Objetivo de participação no evento Sandokan Enduro. 

 

Ao observar o Gráfico 2, podemos aferir que o motivo principal da visita à Madei-

ra/Calheta foi o Sandokan Enduro (45,1%). O segundo motivo mais referenciado foi conhecer 

a Madeira (23,5%) e o terceiro motivo foram os trilhos (13,7%).  

 

Gráfico 2. Motivo principal da visita à Madeira/Calheta. 
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O Gráfico 3 revela que 45% dos participantes referiram os “trilhos” da competição 

como fator decisivo para participar neste evento. Tendo em conta os resultados alcançados 

(31% Trilhos), podemos deduzir que os trilhos tendem a ser um dos pontos mais fortes na 

realização deste tipo de eventos. Os aspetos organizativos obtiveram um resultado igual aos 

trilhos, sendo este o segundo ponto forte da prova (31%).  

 

Gráfico 3. Os pontos fortes do evento Sandokan Enduro. 

 

Os dados dos Gráficos 2 e 3 demonstram o interesse dos turistas em participar na pro-

va e, consequentemente, conhecer a Madeira e os seus trilhos. A dimensão social e recreativa 

promovida na prova também é valorizada.  

O terceiro ponto forte, com 9,5% – Localização da Prova/PEC’s –, representa um fator 

preponderante. De facto, releva o lugar como potencial turístico, ao mesmo tempo que destaca 

a necessidade de considerar esta atividade para o desenvolvimento de um turismo sustentável. 

Do ponto de vista da análise qualitativa das respostas, às questões que foram lançadas 

no encontro entre os diferentes atores organizacionais com responsabilidade na matéria, des-

tacaremos as principais ilações que ajudam a compreender a relevância destes eventos despor-

tivos para o desenvolvimento do turismo local. 

Primeiramente, da exposição dos pontos de vista dos diversos atores organizacionais, 

ficou evidente a relevância dos trilhos e a sua preservação como um produto natural com 

potencial turístico-desportivo. Depreende-se a preocupação estratégica de utilizar os pontos 

fortes dos trilhos como fator de atração de turismo de BTT, quer na perspetiva do turista que 

pretende ter experiências adversas, únicas e arriscadas, quer na perspetiva do turista mais des-

contraído, que pretende usufruir de percursos agradáveis com paisagens únicas sobre a mon-

tanha, a vegetação e o mar.  
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Os resultados apresentados na reunião permitiram identificar o impacto económico que 

esta modalidade pode gerar no desenvolvimento local e turístico, a partir do exemplo de uma 

pequena empresa local. Segundo o ponto de vista do responsável de uma das pequenas 

empresas locais, que explora o turismo de BTT, é possível alcançar 3000 turistas/ano (8 turis-

tas de BTT/dia), que permanecem na Ilha entre 4 a 7 dias, com o apoio de 5 guias profissio-

nais (num ano razoável). Existe uma considerável procura por esta atividade de turismo ativo, 

sem que haja uma estratégia de publicidade e de marketing agressiva a nível local. Uma das 

preocupações evidenciadas por um dos responsáveis empresariais foi: “Estamos a vender os 

trilhos e as montanhas da Calheta/Madeira, mas não podemos ir para a serra”. Esta afirmação, 

em forma de desabafo, advinha do facto de haver muitos trilhos e percursos não homologa-

dos, nem autorizados para o exercício desta atividade. Do ponto de vista da utilização da natu-

reza e do parque natural das serras da Madeira, parece existir muito por fazer no que concerne 

ao ordenamento e ao levantamento dos trilhos autorizados para o efeito. Notou-se um conflito 

iminente entre as necessidades de preservação da natureza, no sentido de se evitar impactos 

negativos naturais, resultantes do uso excessivo dos trilhos por parte dos ciclistas, e as neces-

sidades das empresas de turismo de BTT, que procuram responder a uma procura deste desti-

no de turismo de aventura. Embora não restem dúvidas quanto ao potencial que a ilha da 

Madeira oferece para a prática desta modalidade, regista-se um certo conflito de interesses 

entre a administração pública regional e os praticantes locais e as empresas turísticas que 

organizam este tipo de atividades. Denotámos a preocupação da entidade pública em salva-

guardar e regulamentar os espaços (trilhos), que representam uma mais-valia para a atração de 

praticantes e turistas. A preservação dos trilhos, i.e., a salvaguarda destes espaços naturais, 

não significa proibir a atividade, mas sim torná-la ‘sustentável’ e viável. A revisão ou a intro-

dução de uma nova regulamentação poderia e/ou deveria ser um começo. “A atividade neces-

sita de locais próprios para a prática, ninguém vem à Madeira para andar em ‘estradões’... é 

preciso regulamentar, sinalizar, trabalhar de raiz, para que os trilhos se tornem legais e susten-

táveis” (Responsável organizativo do evento). 

As entidades presentes manifestaram preocupação em criar sinergias para regulamentar 

devidamente esta atividade e, consequentemente, alcançar um equilíbrio entre a utiliza-

ção/preservação dos espaços verdes e respetivos trilhos. Com o desenvolvimento desta ativi-

dade, é necessário criar regras e diretrizes que permitam uma melhor organização, sem com 

isso ultrapassar os limites que coloquem em causa a preservação do território. A legislação 

necessita de ser alterada e renovada, sendo importante criar trilhos georreferenciados, ou até ir 

mais além e criar uma carta de desporto de natureza.  

“É possível a realização de um megaevento desportivo-turístico na região?” 

Segundo as informações obtidas dos intervenientes, a Madeira não tem capacidade nem 

estrutura para acolher megaeventos, em ambiente natural, sob pena de se provocarem danos 

irreparáveis no parque natural. Os intervenientes sugerem que os eventos devem ser organiza-

dos de maneira a provocar impacto económico local significativo, corresponder e atrair o 

turista que gasta dinheiro ‘extra-desporto’, permanecendo na Ilha por vários dias. Devem ser 

criadas sinergias, ou seja, uma estratégia de cooperação entre as organizações locais e as 

empresas. É necessário apostar num turismo experiencial, virado para a socialização e expe-

riência em locais únicos. Para além dos praticantes diretos, deve-se pensar nos familiares e 

acompanhantes, mantendo-os ocupados de acordo com os seus interesses. As pessoas gostam 

da descoberta de novos produtos. Ao invés de um turismo de massas, é preferível privilegiar 

um turismo de diversidade, de qualidade e singularidade.  
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Discussão e conclusões 

O evento Sandokan carateriza-se por atrair, sobretudo, turistas desportivos do sexo mas-

culino, com literacia elevada e com um leque de idades variado, verificando-se uma maior 

incidência na faixa etária dos 30 aos 39 anos. Embora se tenha observado participação inter-

nacional no evento, a maioria dos inquiridos eram provenientes de Portugal continental, 

ficando a maior parte destes alojada no Concelho da Calheta. Os inquiridos oriundos de Por-

tugal continental passaram, em média, mais tempo na ilha da Madeira do que os restantes. 

A diferença de participação entre o sexo masculino e o feminino poderá ser explicada 

pelas caraterísticas ‘hard’ deste desporto, pelas características dos trilhos que apresentam um 

desnível acentuado e pelo percurso imprevisível. Por outro lado, o nível de exigência físico 

para alcançar velocidades consideráveis, associado às descidas inclinadas e mudanças siste-

máticas, faz com que o desporto de BTT esteja mais direcionado para o sexo masculino e para 

um público mais aventureiro. Apesar das características ‘hard’ do evento desportivo, a larga 

maioria dos participantes tem mais de 30 anos, havendo inclusive uma participação de 23,8% 

com idade superior a 40 anos. Ao associarmos estes resultados com os motivos de participa-

ção, identificam-se diferentes grupos de participantes que não se enquadram na competição ao 

mais alto nível. Muitos participantes estão motivados para a superação e desafios pessoais, 

procurando alcançar objetivos que se prendem com o prazer e diversão na prática desportiva 

competitiva, bem como experienciar trilhos desafiantes. No estudo de Getz e McConnell 

(2011), os praticantes de BTT tinham como referências primárias o desafio e a excitação em 

fazer algo novo, enquanto outras motivações como o competir e socializar surgiram secunda-

riamente. No nosso estudo, pudemos constatar algo semelhante, sendo que o motivo mais 

mencionado foi ‘conhecer a Madeira/trilhos da Madeira’, enquanto o ‘socializar’ e ‘competir’ 

surgiram com menor destaque.  

A Calheta parece reunir condições ímpares para a realização diferenciada de atividades 

de BTT de turismo, quer na perspetiva mais ‘soft’, quer na perspetiva mais ‘hard’ da ativida-

de física, incluindo a organização de eventos desportivos de alto nível competitivo. O facto de 

muitos praticantes pretenderem melhorar o seu resultado desportivo na prova, poderá ser 

explicado pela capacidade dos atletas, pelos respectivos patrocínios, bem como pelas condi-

ções para competir. A título de exemplo, o atleta Emanuel Pombo, natural do Concelho da 

Calheta e por diversas vezes campeão nacional de Downhill, refere que viaja pelo mundo a 

competir e a treinar, mas que os melhores trilhos são mesmo os da sua localidade! Afirma, 

ainda, que o Concelho da Calheta oferece excelentes condições naturais para a prática de 

Downhill e Enduro. Este mesmo Concelho foi o primeiro na Região Autónoma da Madeira a 

divulgar informação sobre os locais existentes para a prática de BTT. É possível ter acesso a 

um roteiro com 9 diferentes trilhos de BTT devidamente classificados (CM Calheta, 2016). 

Pelo facto deste evento integrar uma prova de âmbito regional e nacional (Triple 

Crown), era expectável uma maior participação de atletas portugueses. Mesmo sendo uma 

prova realizada numa ilha ultraperiférica, registou-se uma participação de ciclistas residentes 

em Portugal continental superior à de ciclistas residentes na Madeira, o que poderá significar 

que este troféu Triple Crown é de elevado interesse para os ciclistas nacionais. 

Do ponto de vista da captação de turistas para a ilha da Madeira, pode afirmar-se que 

uma das conclusões mais promissoras é o facto dos turistas praticantes de BTT serem despor-

tistas aficionados da modalidade, que se deslocam para fora da sua área de residência com o 

propósito principal de realizar provas de BTT Enduro. De acordo com os dados apurados, 

concluímos que a Calheta oferece condições interessantes e atrativas para a realização deste 
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evento, sendo um dos motivos principais para visitar a Ilha da Madeira. O evento, por si só, 

foi capaz de estimular os inquiridos a visitar a ilha da Madeira, pois foi indicado como o prin-

cipal motivo, seguido de conhecer a ilha e os trilhos. Este é um dos pontos mais relevantes do 

estudo, anteriormente corroborado por outros autores (Devine, Bolan, & Devine, 2010). Esta 

mesma ilação está implícita na análise decorrente do encontro realizado com os principais 

intervenientes da reunião de grupo. Também foi evidente a necessidade de preservar as carac-

terísticas ímpares dos trilhos, no respeito pela diversidade e identidade do meio natural. 

A maior parte dos turistas praticantes viajou acompanhada de amigos, familiares ou 

companheiros, numa proporção de dois acompanhantes por turista. No entanto, não foi identi-

ficada uma estratégia de comunicação e de envolvimento dos acompanhantes em atividades 

turísticas ou complementares ao evento. Mais, não foi encontrada uma informação planeada 

vocacionada para os espetadores, não obstante a modalidade proporcionar paisagens espetacu-

lares com interesse comercial e internacional. Isso mesmo pode ser comprovado pelos milha-

res de visitantes dos sites e redes sociais, onde se encontram imagens do evento (por exemplo, 

no Youtube, o evento de 2014 tinha 19 mil visualizações). Uma estratégia competitiva poderá 

ser a criação e oferta de atividades para os acompanhantes dos turistas de BTT, uma vez que 

estes representam, pelo menos, o dobro do número de atletas. Por conseguinte, o aumento da 

participação de atletas vindos de fora poderá significar um impacto económico interessante 

para o destino turístico. Para além dos praticantes diretos, é forçoso ter em consideração os 

acompanhantes, mantendo-os ocupados conforme os seus interesses. Partindo da nossa reali-

dade turística e atendendo ao nicho de praticantes de aventura de BTT, devemos privilegiar 

um turismo de qualidade e de experiências únicas, ao invés de um turismo de massas. Simul-

taneamente, do ponto de vista da sustentabilidade e da preservação da natureza e da sua flora, 

a organização de eventos desportivos de turismo deverá atentar aos fatores de impacto 

ambiental e social (Fyall & Jago, 2009). 

Outra recomendação estratégica está relacionada com o investimento num evento mais 

direcionado para os espetadores e para atração de patrocinadores desta modalidade, o que não 

se verificou este ano, devido à falta de sinalização e de guias para os mesmos, algo percepcio-

nado pelos próprios desportistas. Um aumento do número de espetadores poderá aumentar o 

impacto financeiro, turístico e promocional do evento. 

Em relação aos gastos diários, estima-se que os 41 participantes no estudo tenham gasto 

um total aproximado de 3200 euros diários (78€/praticante). 

Do ponto de vista da análise dos aspetos organizativos da prova desportiva, os trilhos, a 

sua diversidade/qualidade e a organização foram indicados como os pontos mais fortes do 

evento, indo de encontro (principalmente o primeiro) às caraterísticas únicas proporcionadas 

pela ilha da Madeira. É importante reforçar o interesse neste tipo de eventos, os quais permi-

tem atrair um maior número de turistas de nichos específicos à ilha, possibilitando a descober-

ta de fatores diferenciadores que incidem na diversificação e sustentação das atividades des-

portivas. 

Como limitação do estudo, consideramos que o número de participantes inquiridos não 

permitiu uma análise diferenciada por clusters e por grupos de turistas ativos. É fundamental 

continuar a estudar mais e novos grupos de turistas de BTT, a fim de obter ilações mais con-

sistentes e representativas. Por outro lado, é necessário continuar a acompanhar a participação 

dos diversos atores e stakeholders, no sentido de compreender a estratégia local para o desen-

volvimento de novos produtos de turismo desportivo, associado às montanhas e ao ambiente 

natureza favorável. 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

148 

Referências bibliográficas 

Arndreu, L., Kozak, M., Avci, N., & Cifter, N. (2005). Market segmentation by motivations 

to travel: British tourists visiting Turkey. Journal of Travel and Tourism Marketing, 19 

(1), 1–14. doi: http://dx.doi.org/10.1300/J073v19n01_01 

Bornhorst, T., Ritchie, J., & Sheehan, L. (2010). Determinants of tourism success for DMOs 

& destinations: An empirical examination of stakeholders' perspectives. Tourism 

Management, 31(5), 572-589. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2009.06.008 

Bull, C. (2006). Racing cyclists as sport tourists: The experiences and behaviors of a case 

study group of cyclists in East Kent, England. Journal of Sport & Tourism, 11(3 & 4), 

259–274. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14775080701400927 

Chalip, L., & McGuirty, J. (2004). Bundling sport events with the host destination. Journal of 

Sport & Tourism, 9(3), 267–282. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1477508042000320241 

Câmara Municipal da Calheta. (2016). Percursos de BTT. Câmara Municipal da Calheta, 

Madeira, Portugal. Disponível em http://www.cmcalheta.pt/pt/visitar/percursos-btt 

COMMENCAL. (2014). Sandokan Enduro, Madeira (2014) [Ficheiro em vídeo]. Disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=iUbyWBUpChA 

Crompton, J. (2006). Economic Impact Studies: Instruments for Political Shenanigans?. Jour-

nal of Travel Research, 45, 67-82. doi: 10.1177/0047287506288870 

Davis, D., & Carter, D. (1994). Mountain biking. Champaign: Human Kinetics. 

Deenihan, G., & Caulfield, B. (2015). Do tourists value different levels of cycling infrastruc-

ture? Tourism Management, 46, 92–101. doi:10.1016/j.tourman.2014. 06.012 

 Devine, A., Bolan, P., & Devine, F. (2010). Online destination marketing: Maximising the 

tourism potential of a sports event. International Journal of Sport Management and 

Marketing, 7 (1/2), 58–75. doi: 10.1504/IJSMM.2010.029712 

Dickson, J., & Robbins, D. (2009). “Other people, other times and special places”: A social 

representations perspective of cycling in a tourism destination. Tourism and Hospitality 

Planning & Development, 6 (1), 69–85. doi: 10.1080/14790530902847095  

Erick T. (2007) Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: apply-

ing stakeholder theory to sustainable tourism development. Tourism Review, 62(2), 

6-13. doi: 10.1108/16605370780000309 

Fyall, A., & Jago, L. (2009). Sustainability in sport and tourism. Journal of Sport & Tourism, 

14 (2–3), 77–81. doi: 10.1080/14775080902965017  

Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 

29 (3), 403-428. doi: 10.1016/j.tourman.2007.07.017 

Getz, D., & McConnell, A. (2011). Serious sport tourism and event travel careers. Journal of 

Sport Management, 25, 326–338. doi: 10.1123/jsm.25.4.326 

Gibson, H., Kaplanidou, K., & Kang, S. (2012). Small-scale event sport tourism: A case study 

in sustainable tourism. Sport Management Review, 15, 160–170. 

doi:10.1016/j.smr.2011.08.013  

Gibson, H., Willming, C., & Holdnak, A. (2002). “We’re Gators . . . Not just Gator fans”: 

Serious leisure and University of Florida Football. Journal of Leisure Research, 34(4), 

397–425.  

Green, B., & Chalip, L. (1998). Sport tourism as the celebration of subculture. Annals of 

Tourism Research, 25 (2), 275-291. doi:10.1016/S0160- 7383(97)00073-X  

Francis, S., & Murphy, P. (2005). Sport Tourism Destinations: the active sport tourist per-

spective. In J. Higham, Sport Tourism Destiantion: issues, Opportunities and Analysis 

(pp. 73-92). Oxford: Elsevier. 

Higham, J. (2005). Sport Tourism Destinations. Issues, Opportunities and Analysis. Oxford: 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

149 

Elsevier. 

Higham, J. (1999). Commentary- Sport as an avenue of tourism development: An analysis of 

the positive and negative impacts of sport tourism. Current Issues in Tourism, 2(1), 82–

90. doi: 10.1080/13683509908667845  

Hinch, T., & Higham, J. (2004). Sport tourism development. Clevedon: Channel View.  

Kaplanidou, K., Jordan, J., Funk, D., & Ridinger, L. (2012). Recurring sport events and desti-

nation image perceptions: Impact on active sport tourist behavioral intentions and place 

attachment. Journal of Sport Management, 26, 237–248. doi: 10.1123/jsm.26.3.237 

Kaplanidou, K., & Gibson, H. (2010). Predicting behavioral intentions of active event sport 

tourists: The case of small-scale recurring sports events. Journal of Sport & Tourism, 15 

(2), 163–179. doi:10.1080/14775085.2010.498261  

Kaplanidou, K., & Vogt, C. (2007). The interrelationship between sport event and destination 

image and sport tourists’ behaviors. Journal of Sport & Tourism, 12(3), 183-206. 

doi:10.1080/14775080701736932 

Késenne, S., Taks, M., Chalip, L., Green, B., & Martyn, S. (2011). Economic impact analysis 

versus cost benefit analysis: The case of a medium-sized sport event. International 

Journal of Sport Finance, 6, 187–203.  

Kim, J. (2010). Determining the Factors Affecting the Memorable Nature of Travel Experi-

ences, Journal of Travel & Tourism Marketing, 27, 8, 780-796. 

doi:10.1080/10548408.2010.526897 

Kulczycki, C., & Halpenny, E. (2014). Sport cycling tourists’ setting preferences, appraisals 

and attachments Journal of Sport & Tourism, 19(2), 169-197. doi: 

10.1080/14775085.2015.1070741 

Kurtzman, J., & Zauhar, J. (2003). A Wave in Time - The Sports Tourism Phenomena. 

Journal of Sport & Tourism, 8(1), 35-47. doi:10.1080/14775080306239 

Lamont, M. (2009). Reinventing the wheel: A definitional discussion of bicycle tourism. 

Journal of Sport & Tourism, 14(1), 5 – 23. doi:10.1080/ 14775080902847363  

Matheson, V. (2006). Mega-Events: The effect of the world’s biggest sporting events on lo-

cal, regional, and national economies. Department of Economics, College of the Holy 

Cross, paper nº. 06-10. Disponível em  

http://college.holycross.edu/RePEc/hcx/Matheson_MegaEvents.pdf 

Morgan, M. (2007). Festival spaces and the visitor experience. In M. Casado-Diaz, S. Everett, 

& J. Willson (Eds.), Social and cultural change: Making space(s) for leisure and tour-

ism (pp. 113–130). Eastbourne: Leisure Studies Association.  

Neirotti, L. (2005). Sport tourism markets. In James Higham (Ed.) Sport Tourism 

Destinations (pp. 39-56). Oxford: Butterworth-Heinemann. 

O’Connor, J., & Brown, T. D. (2010). Riding with the sharks: Serious leisure cyclist’s percep-

tions of sharing the road with motorists. Journal of Science and Medicine in Sport, 13, 

53–58. doi: 10.1016/j.jsams.2008.11.003 

Park, D., & Yoon, Y. (2009). Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean case 

study. Tourism Management, 30(1), 99–108. doi: 10.1016/j.tourman.2008.03.011 

Quintal, R. (1996). Laurissilva, a Floresta da Madeira. (2ª ed.). Funchal: Editorial Correio da 

Madeira. 

Ratten, V. (2016). The dynamics of sport marketing. Marketing Intelligence & Planning, 

34(2), 162-168. 

Ritchie, B., Tkaczynski, A., & Faulks, P. (2010). Understanding the motivation and travel 

behavior of cycle tourists using involvement profiles. Travel & Tourism Marketing, 27, 

409–425. doi: 10.1080/10548408.2010.481582 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

150 

Salgado-Barandela, J., Barajas, A., & Alén, E. (2014). Modelling of Sport Events and Their 

Use to Increase Tourism and Economic Impact. Coimbra College of Education and 

International Research Network in Sports Tourism. Sport Tourism: New Challenges In 

a Globalized World (pp. 114-124). Disponível em 

https://myesecweb.esec.pt/pagina/stc2014/index.php?id=6 

Soares, J., Miragaia, D., & Almeida, A. (2014). Memorable experiences of the active tourists 

in the natural environment: the case of mountain water resources. Coimbra College of 

Education and International Research Network in Sports Tourism. Sport Tourism: New 

Challenges In a Globalized World (pp. 202-209). Disponível em 

 https://myesecweb.esec.pt/pagina/stc2014/index.php?id=6.  

Sousa, A. (2014). O turismo de natureza no Funchal (dissertação de mestrado). Disponível 

em http://hdl.handle.net/10316/27519 

Silva, F., & Almeida, M. (2014). Nature Sport Tourism In Small Islands: Azores Pico Moun-

tain Climb Case Study. Sport Tourism: New Challenges In a Globalized World (pp. 

166-175). Disponível em 

  https://myesecweb.esec.pt/pagina/stc2014/index.php?id=6 

 Spinney, J. (2006). A place of sense: A kinesthetic ethnography of cyclists on Mont Ventoux. 

Environment and Planning D: Society and Space, 24, 709–732. doi: 10.1068/d66j  

Tonts, M., & Atherley, K. (2010). Competitive sport and the construction of place identity in 

rural Australia. Sport in Society, 13(3), 381–398. 

 

https://doi.org/10.1068/d66j


Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

151 

 

 

 

 

 

O TURISMO DE NEGÓCIOS NA 

CIDADE DO PORTO: PERSPETI-

VAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 
Jorge Marques* 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique, CEGOT, 

Portugal  

jorgem@upt.pt 

 

Susana Ribeiro 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique, CEGOT, 

Portugal  

sribeiro@upt.pt 

 
*Autor correspondente 

  



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

152 

Resumo 

O Turismo de Negócios tem sido alvo de crescente atenção por parte dos vários agentes dos 

destinos (públicos, privados e público-privados). A sua identificação como produto estratégi-

co para o Turismo em Portugal através do Plano Estratégico Nacional do Turismo (2007) con-

tribuiu para uma maior projeção do mercado que hoje em dia designamos de Meetings 

Industry. A baixa sazonalidade, a possibilidade de rentabilização de salas e outros espaços de 

eventos, a grande ocupação de alojamento, os acréscimos significativos no consumo de ali-

mentação e bebidas, a potenciação das atividades de lazer nos territórios de referência e a 

relativa resistência à crise económica atual, o relativo impacte ambiental controlado, são 

alguns dos fatores que tornam este segmento turístico tão atrativo para os destinos. Com o 

presente texto pretende-se explorar o potencial da cidade do Porto junto deste segmento, atra-

vés da análise dos dados da International Congress and Convention Association (ICCA), refe-

rentes à evolução do mercado das reuniões associativas no mercado global, e através da iden-

tificação de equipamentos de referência (venues) e atrativos turísticos que possam contribuir 

para reforçar a imagem turística do Porto neste segmento específico. Procura-se, deste modo, 

estimular a reflexão em torno de propostas de planeamento e desenvolvimento de forma a 

potenciar a Meetings Industry na cidade do Porto. 

Palavras-chave: Meetings Industry; Planeamento e Desenvolvimento Turístico Reuniões 

Associativas; Turismo de Negócios; Venues. 

 

Abstract 

Business Tourism has received increasing attention from the various agents of the destinations 

(public, private and public-private). Its identification as a strategic product for tourism in Por-

tugal through the National Strategic Tourism Plan (2007) contributed to a greater projection 

of the market that today we designate as Meetings Industry. The low seasonality, the increase 

in room occupancy rates and other venues for events, the impact in consumption of food and 

beverages, the enhancement of leisure activities in the territories of reference, the relative re-

sistance to the economic crisis and the relative controlled environmental impact, are some 

factors that make this tourist segment so attractive to destinations. This paper intends to ex-

plore the potential of the city of Porto in this segment, through the analysis of the data of the 

International Congress and Convention Association (ICCA), regarding the evolution of asso-

ciative meetings in the global market, and through the identification of equipment of reference 

(venues) and tourist attractions that can contribute to reinforce the tourist image of Porto in 

this specific segment. In this way, we seek to stimulate reflection on planning and develop-

ment proposals in order to strengthen the Meetings Industry in the city of Porto. 

Keywords: Association Meetings; Business Tourism; Meetings Industry; Tourism Planning 

and Development; Venues.  
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Introdução 

Ao longo dos tempos, o turismo foi acompanhando a evolução das sociedades e, na 

atualidade, é visto como uma atividade de grande importância para o desenvolvimento eco-

nómico e social de muitas nações. Num mundo onde se viaja cada vez mais, para mais longe, 

mais rápido e pelos mais variados motivos, torna-se evidente a necessidade de os destinos 

estruturarem e promoverem a sua oferta de uma forma sustentável de modo a aumentarem a 

sua competitividade. Foram-se desenvolvendo não só novas práticas de lazer, mas também 

novas formas de trabalho, com a globalização a originar uma maior necessidade de expansão 

comercial, industrial e do conhecimento, impulsionando, por sua vez, as viagens de negócios 

e por motivos profissionais. E por isso, há muito que o turismo não se refere apenas às deslo-

cações motivadas pelo lazer, recreio ou atividades lúdicas diversas. As deslocações motivadas 

pelos negócios e profissões, que consistem numa das mais antigas formas de viajar, viram o 

seu “estatuto turístico” oficialmente reconhecido a partir dos finais do séc. XX. Hoje em dia, 

o Turismo de Negócios representa um peso significativo nas economias locais e regionais e 

corresponde a um segmento turístico com grande potencial de desenvolvimento.  

Em 2015, o número global de chegadas internacionais de turistas atingiu os 1.186 

milhões, o que representa um aumento de 52 milhões relativamente ao ano anterior, ou seja, 

um crescimento de cerca de 5%. Corresponde ao sexto ano consecutivo de crescimento acima 

da média após a crise económica global de 2009, com as chegadas internacionais a aumentar 

4% ou mais a cada ano, desde 2010 (UNWTO, 2016). O Turismo de Negócios representa 

14% das chegadas internacionais globais, enquanto as viagens de Férias, Recreio e Lazer con-

tabilizam mais da metade do número global de chegadas internacionais (53%). As viagens por 

outros motivos, como visita a familiares e amigos (VFR), motivos religiosos e peregrinações, 

tratamentos de saúde e bem-estar, entre outros, representam 27% do valor global (UNWTO, 

2016). 

Considerado um dos principais segmentos de turismo, que deverá crescer anualmente 

cerca de 3,1% até 2030 (UNWTO, 2011), apresenta algumas características diferenciadoras. 

Uma menor sazonalidade, um impacte ambiental de certa forma mais controlado, a rentabili-

dade acrescida que representa para os auditórios, cineteatros, centros culturais e outros espa-

ços de eventos (venues), o aumento nas taxas de ocupação hoteleira, os acréscimos no consu-

mo de alimentação e bebidas (através dos almoços, jantares de gala, coffee breaks, etc.), a 

dinamização das atividades de lazer e a relativa resistência à crise económica atual, tornam 

este produto turístico muito atrativo para os destinos, não só para os grandes centros urbanos, 

como também para os territórios de menor dimensão, principalmente naqueles onde se verifi-

ca a existência de atrativos turísticos e de estratégias concertadas para o desenvolvimento des-

te produto (Marques & Santos, 2016). De resto, a ligação do Turismo de Negócios com o 

Turismo de Lazer é inevitável, constatando-se, frequentemente, o prolongamento da estada no 

destino para além da duração do evento de negócios ou das exigências profissionais de modo 

a que o visitante possa conhecer a região e as suas atrações. Também a possibilidade de 

regresso, desta vez num contexto de lazer turístico, ou a divulgação e promoção do local onde 

se participou num evento de negócios junto do círculo de influência, refletem o potencial do 

Turismo de Negócios para o desenvolvimento local e regional e a importância de prestar um 

serviço de excelência aos visitantes para que possam obter níveis de satisfação elevados, tanto 

na Meetings Industry como nas restantes atividades turísticas associadas ao território.  

De salientar, também, a importância para a projecção nacional e internacional que a 

realização de eventos de negócios proporciona, especialmente os de grande dimensão, contri-

buindo desta forma para uma maior promoção turística e valorização do território enquanto 
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destino de referência. Como exemplos recentes de maior projeção temos a realização da Con-

venção Rotary Internacional, que em 2013 contou com cerca de 30.000 participantes, ou a 

Web Summit, que em 2016 contou com cerca de 50.000 participantes, ambos realizados em 

Lisboa. 

 Em Portugal, de há alguns anos para cá têm sido apontadas algumas estratégias para o 

desenvolvimento do Turismo de Negócios, mais concretamente através do Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (Turismo de Portugal, 2007) e mais recentemente da Estratégia Turismo 

2027 (Turismo de Portugal, 2017a) publicada em Diário da República a 27 de setembro de 

2017 - Dia Mundial do Turismo. Em ambos documentos é evidenciada a necessidade de qua-

lificação de infraestruturas e estruturas de suporte, do reforço da captação proactiva de even-

tos e do desenvolvimento criativo de ofertas que contribuam para proporcionar experiências 

memoráveis aos participantes. Neste contexto, as estruturas organizativas denominadas Con-

vention & Visitors Bureau (CVB), desempenham um papel fundamental na estruturação e 

promoção da oferta, na projeção dos territórios como destinos de Turismo de Negócios e na 

prospeção e captação de eventos de negócios e de visitantes. A sua atuação passa pela estrutu-

ração e promoção não só do alojamento e dos espaços para reuniões (e outros eventos) do 

território onde se situam, mas também da oferta relacionada com o lazer e a animação, atuan-

do sempre numa perspetiva de interação e representação dos interesses da própria região onde 

se inserem e dos diferentes agentes que façam parte da estrutura organizativa, de modo a tor-

nar a oferta mais sofisticada, enriquecendo a experiência dos visitantes fora das reuniões ou 

outros eventos de negócios.   

Deste modo, não será de estranhar a crescente atenção que os vários agentes dos desti-

nos, nomeadamente empresas e organizações gestoras dos destinos, têm dedicado à Meetings 

Industry. Este segmento está geralmente associado aos processos de gestão do destino e 

desenvolvimento, planeamento e definição das políticas do destino turístico, tornando-se por 

isso um fator de competitividade e sustentabilidade do destino. Neste contexto, as Organiza-

ções de Gestão dos Destinos (OGD), e mais especificamente os Conventions & Visitors 

Bureau (CVB), assumem um papel fundamental na estruturação da oferta associada ao territó-

rio e na gestão, planeamento e desenvolvimento dos destinos turísticos, especialmente naque-

les que se pretendem afirmar como destinos de Turismo de Negócios (Marques, 2014). 

A reflexão que se apresenta neste texto pretende focar a atenção na cidade do Porto, 

segunda maior cidade de Portugal em termos de projeção e relevância, enquanto destino mui-

to propício para o desenvolvimento do Turismo de Negócios, onde tem sido dada alguma 

atenção a este produto por parte dos agentes locais, especialmente numa altura em que se dis-

cute e projeta a requalificação do Pavilhão Rosa Mota (também designado de Palácio de Cris-

tal) em centro de congressos de grande dimensão.  

Pretende-se com este trabalho, estimular a reflexão em torno de propostas de planea-

mento e desenvolvimento turístico, potenciando um dos segmentos mais relevantes para a 

cidade do Porto - a Meetings Industry. 

Nesta sequência, sobre o presente artigo recai uma análise exploratória do potencial da 

cidade do Porto no segmento do Turismo de Negócios, a partir do estudo de dados secundá-

rios publicados pela International Congress and Convention Association (ICCA), referentes à 

evolução do mercado das reuniões associativas no mercado global, bem como identificação de 

alguns equipamentos (venues) e atrativos turísticos que possam contribuir para reforçar a 

imagem turística do Porto neste segmento.  
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Atualmente, a cidade conta com um venue de referência, que consiste no Centro de 

Congressos da Alfândega do Porto, que ao longo dos últimos tem sido reconhecido a nível 

nacional e internacional com a atribuição de vários prémios (Europe’s Best Meetings & Con-

ference Centre em 2014 e 2015, pela Business Destinations; Melhor Espaço para Congressos 

em 2013 e 2014, pela Publituris Portugal Travel Awards; Melhor Centro de Congressos em 

2006, 2011, 2012, 2013 e 2015, pela Gala dos Eventos/ExpoEventos; Melhor Fornecedor 

Nacional 2014, pela International Association of Professional Congress Organisers – IAP-

CO). Com a concretização do referido investimento, a cidade do Porto passaria a deter uma 

estrutura de grande capacidade para a realização de eventos de negócios, o que iria contribuir 

ainda mais para o aumento de competitividade, quer da cidade, quer da região onde se insere. 

 

Revisão da literatura 

Conceito de Turismo de Negócios 

A definição de turismo de Krapf & Wunziker (1942) apresenta uma das primeiras abor-

dagens ao tipo de atividade desenvolvida na deslocação e permanência do turista, fazendo 

uma referência clara ao aspeto relacionado com as viagens de negócios ou por motivos profis-

sionais. Para estes autores o turismo exclui todas as deslocações e permanências que sejam 

utilizadas para o exercício de uma atividade lucrativa principal, permanente ou temporária 

(Krapf & Wunziker, 1942, citado por Cunha, 2003). Contudo, esta definição levanta algumas 

dúvidas sobre o conceito de atividade lucrativa principal. Por exemplo, um conferencista que 

ganha a vida a viajar para palestrar em conferências, por se tratar da sua atividade lucrativa 

principal, não se insere na esfera do Turismo de Negócios. No entanto, se esse conferencista 

fosse, por exemplo, um professor e se essa fosse a sua atividade lucrativa principal, quando 

viajava para participar numa conferência, obtendo remuneração ou não pela participação no 

evento, já poderia ser incluído na esfera do Turismo de Negócios. Por outro lado, ao referir 

“local de residência” esta definição apresenta uma perspetiva demasiado restrita, visto poder 

dar-se o caso, por exemplo, de alguém que visita frequentemente um familiar (por motivos de 

saúde, ou outros) fora do seu local de residência não estará necessariamente enquadrado na 

atividade turística.  

Em 1991, a Organização Mundial de Turismo (OMT) deu um dos primeiros passos para 

o esclarecimento desta questão associada ao local de residência e para o reconhecimento das 

deslocações motivadas pelos negócios e profissões na esfera da atividade turística ao definir 

turismo como o conjunto das atividades desenvolvidas por indivíduos (visitantes) no decurso 

das suas viagens e estadas para e em locais situados fora do seu ambiente habitual por um 

período consecutivo que não ultrapasse um ano para fins recreativos, de negócios e outros que 

não estejam relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no local visitado 

(WTO, 1991). A partir daqui, surge o conceito de “ambiente habitual” em vez de “local de 

residência” e é estabelecida a categoria de “negócios e motivos profissionais” na forma de 

classificar o turismo através da motivação principal da viagem, clarificando, no entanto, que o 

motivo principal da visita deve excluir o exercício de uma atividade remunerada no lugar visi-

tado. As categorias apresentadas pela OMT incluíam (WTO, 1995):  

a) Lazer, recreio e férias;  

b) Visita a familiares e amigos;  

c) Negócios e motivos profissionais;  

d) Saúde;  
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e) Religião;  

f) Outros motivos.  

Mais recentemente, a OMT apresentou um documento intitulado 2008 International 

Recommendations for Tourism Statistics, onde é recomendada uma nova classificação das 

viagens de turismo de acordo com a motivação, conforme se pode constatar através da Tabela 

1. Das seis categorias anteriores, são agora sugeridas nove, verificando-se a inclusão dos 

segmentos relacionados com educação e formação, compras e trânsito e um maior destaque 

dado aos motivos de negócios e profissionais, devido à crescente importância que estas cate-

gorias têm assumido nos últimos tempos. 

Tabela 1. Classificação das viagens turísticas de acordo com a motivação principal. 
IRTS 1993 IRTS 2008 

1) Lazer, Recreio e Férias 1) Motivos pessoais 

2) Visita a Familiares e Amigos 1.1) Férias, Lazer e Recreio 

3) Negócios e Motivos Profissionais 1.2) Visita a Familiares e Amigos 

4) Saúde 1.3) Educação e Formação 

5) Religião  1.4) Saúde e Assistência Médica 

6) Outros 1.5) Religião 

 1.6) Compras 

 1.7) Trânsito 

 1.8) Outros 

 2) Negócios e motivos profissionais 

Fonte: UNWTO (2010). 

 

No entanto, nem todos os autores têm concordado com a inclusão das viagens realiza-

das por motivos profissionais ou de negócios no conceito de turismo. Barretto (2008) defende 

que a viagem turística deve estar associada a um ato de prazer e a atividades de lazer, por isso, 

quando existe obrigatoriedade ou finalidade lucrativa na realização da viagem, esta não pode 

ser considerada turística (Barretto, 2008). Segundo esta perspetiva, para além do Turismo de 

Negócios outros segmentos deveriam ser excluídos da esfera do turismo, como por exemplo o 

turismo associado à saúde (tratamentos médicos, convalescença, etc.), que poderá não estar 

associado necessariamente um ato de prazer ou atividades de lazer.  

Contudo, importa não esquecer que as viagens de negócios se estruturam, em termos 

de serviços necessários e equipamentos utilizados, de uma forma idêntica às viagens de lazer, 

estejam elas associadas ou não à obrigatoriedade e finalidade lucrativa referidas atrás. Alguns 

autores, como Lage & Milone (2000) e Boniface & Cooper (2005), reforçam esta ideia consi-

derando que o Turismo de Negócios, mesmo implicando remuneração, traduz-se na utilização 

dos mesmos serviços e facilidades e, como tal, deverá ser englobado no conceito global de 

turismo (Lage & Milone, 2000; Boniface & Cooper, 2005). Ainda mais tendo em conta que 

muitas vezes o Turismo de Negócios se transforma única e exclusivamente em Turismo de 

Lazer, nomeadamente quando se verifica o prolongamento da estada no destino para além das 

obrigações profissionais, entre outros exemplos. Neste contexto, Beni (2001) refere-se ao 

Turismo de Negócios como a deslocação de executivos e homens de negócios que afluem aos 

grandes centros empresariais e cosmopolitas com o propósito de efetuarem transações e ativi-

dades profissionais, comerciais e industriais, empregando o seu tempo livre no consumo de 

atividades recreativas e de entretenimento típicas desses grandes centros, onde se inclui tam-

bém a frequência aos restaurantes locais.  
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Explorando o tipo de negócio ou atividade a desenvolver do destino, Andrade (2000) 

refere-se ao Turismo de Negócios como um conjunto de atividades que englobam as viagens, 

o alojamento, a alimentação e o lazer realizados por quem viaja em negócios referentes aos 

diversos setores da atividade comercial ou industrial com o objetivo de conhecer mercados, 

estabelecer contactos, assinar contratos, treinar novas tecnologias, vender ou comprar bens e 

serviços. Cunha (2006), citando Vellas (s.d.), define o Turismo de Negócios como o “conjun-

to de viagens realizadas no âmbito de atividades profissionais qualquer que seja a sua nature-

za: económica, científica, política e social” (Cunha, 2006:231). O mesmo autor salienta a 

importância económica deste setor ao referir:  

Os negócios e as profissões têm como consequência a deslocação de grande número de 

pessoas dando origem a importantes movimentos turísticos de grande significado económico. 

Por razões ligadas aos negócios e ao exercício de profissões as pessoas deslocam-se para parti-

cipar em reuniões, congressos, missões, exposições, feiras, para estabelecer contactos com 

empresas ou realizar negócios (…). Os destinos privilegiados são os que dispõem de centros de 

congressos e exposições e os grandes centros urbanos ou industriais. (Cunha, 2003:51-52) 

Para além de um maior gasto geralmente associado ao turista de negócios, podemos 

encarar também a importância económica através da rentabilização de espaços e da atenuação 

da sazonalidade que este segmento proporciona nos destinos, daí a sua grande importância 

estratégica. 

Importa salientar, no entanto, que apesar da maior apetência dos grandes centros urba-

nos e/ou empresariais/industriais para se posicionarem como principais destinos de Turismo 

de Negócios, outros territórios de menor densidade populacional e menor oferta de serviços e 

estruturas de suporte têm-se posicionado neste segmento de mercado de modo a captarem um 

maior número de visitantes e a dinamizarem atividade turística no território. Especialmente as 

estruturas hoteleiras situadas em territórios não urbanos têm conseguido adaptar-se às exigên-

cias deste segmento e cada vez mais é possível constatar a realização de reuniões em locais 

mais calmos e afastados dos grandes centros urbanos, como por exemplo em hotéis rurais, 

resorts ou até estâncias termais (Marques & Santos, 2016). 

Tal como já vimos, podemos então entender o Turismo de Negócios como o conjunto 

das atividades desenvolvidas por indivíduos no decurso das suas viagens e estadas para e em 

locais situados fora do seu ambiente habitual por um período consecutivo que não ultrapasse 

um ano, com o intuito de participar em reuniões, congressos, exposições, eventos empresa-

riais, viagens de incentivo, hospitalidade empresarial ou outros eventos de negócios, e desde 

que não sejam remuneradas no local de destino. Estamos assim em presença de um conjunto 

diversificado de segmentos dentro do Turismo de Negócios, que importa compreender um 

pouco melhor. 

 

Segmentos do Turismo de Negócios 

O Turismo de Negócios é um conceito “chapéu” que abrange, para além das atividades 

e serviços inerentes ao turismo em geral, um variado leque de eventos ou atividades específi-

cas a realizar no destino. A grande heterogeneidade de conceitos e falta de terminologia 

estandardizada constata-se através de vários acrónimos utilizados ao longo dos últimos tem-

pos para definir o conjunto de eventos ou atividades associadas ao Turismo de Negócios: 

MECE (Meetings, Events, Conventions, Exhibitions); MCE (Meetings, Conventions, Exhibi-

tions); CEMI (Conventions, Exhibitions, Meetings, Incentives); MC&IT (Meetings, Conven-

tions & Incentive Travel); MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions); Meetings 
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Industry (MI). Este último conceito, cuja tradução à letra é “indústria das reuniões”, foi intro-

duzido em 2006 de acordo com uma decisão levada a cabo pela International Congress & 

Convention Association (ICCA), a Meeting Professionals International (MPI), a Reeds Travel 

Exhibitions e a Organização Mundial de Turismo (United Nations World Tourism Organiza-

tion - UNWTO), como tentativa de uniformização de conceitos e criação de uma imagem 

mais forte do setor (Weber & Chon, 2002; Davidson & Cope, 2003; Swarbrooke & Horner, 

2001; UNWTO, 2006; Rogers, 2008; Getz & Page, 2016). Veio tentar substituir, de um modo 

geral, a utilização da expressão MICE (e outras expressões similares) e começou a ser utiliza-

do em novembro de 2006.  

De acordo com a definição inicialmente proposta, a Meetings Industry inclui atividades 

baseadas na organização, promoção, venda e acolhimento de reuniões e outros eventos. 

Engloba os produtos e serviços relacionados com reuniões corporativas ou empresariais, asso-

ciativas e governamentais, incentivos empresariais, seminários, congressos, conferências, 

convenções, exposições e feiras, cujos objetivos se relacionam com a motivação dos partici-

pantes, a realização de negócios, a troca de ideias, a aprendizagem, a socialização e a realiza-

ção de debates ou discussões (UNWTO, 2006). 

De seguida apresentamos algumas perspetivas de diferentes autores sobre este tipo de 

eventos implicados no setor, de modo a tentar esclarecer conceitos. 

Shone (1998) prefere utilizar a designação de conferência, em vez de reunião, definin-

do-a como uma forma de partilhar informações e como espaço de discussão dos mais variados 

assuntos intersociais. Considerando que poderão ter vários formatos ou dimensões, Shone 

subdivide as conferências nas seguintes tipologias:  

a) Pequenas reuniões executivas;  

b) Eventos de formação;  

c) Administrações gerais;  

d) Vendas e lançamentos de produtos;  

e) Conferências com exposições e feiras;  

f) Conferências de incentivo;  

g) Eventos geradores de receitas.  

Swarbrooke e Horner (2001) apresentam uma diferenciação entre o conceito de viagem 

de negócios, que compreende as atividades e serviços relacionados com a deslocação de via-

jantes do local “A” para o local “B”, e de Turismo de Negócios, que inclui todos os elementos 

da experiência turística e implica a estada de, pelo menos, uma noite fora do ambiente habi-

tual de residência. Agrupam o mercado do Turismo de Negócios nos seguintes subsegmentos:  

a) Reuniões, conferências e convenções;  

b) Exposições;  

c) Cursos de formação;  

d) Lançamento de produtos;  

e) Viagens de incentivo.  

Ao agruparem reuniões, conferências e convenções na mesma tipologia, os autores 

exploram as variações de conceitos dependendo do tamanho da reunião ou da área geográfica 
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onde se realiza. A designação “reunião” é, muitas vezes, utilizada quando se trata de um 

encontro entre um pequeno grupo de pessoas. As designações “conferência”, “convenção” e 

“congresso” são as mais utilizadas no Reino Unido, Estados Unidos da América e grande par-

te do continente Europeu, respetivamente, para definir encontros de grandes grupos de pes-

soas. 

Davidson & Cope (2003) segmentam as deslocações em negócios em dois grupos: via-

gens de negócios individuais e Turismo de Negócios.  

As viagens de negócios individuais incluem as deslocações de base regular e necessá-

rias para que um indivíduo possa executar as tarefas ou atividades inerentes à sua profissão, 

ou seja, viajar para o local onde um problema tem de ser resolvido ou um determinado assun-

to resolvido (e.g. um engenheiro informático que viaja para resolver um problema numa 

sucursal da sua empresa). Estas viagens caracterizam-se como “não discricionárias” (nondis-

cretionary), isto porque o destino da viagem não é escolhido, mas sim imposto pelas exigên-

cias do trabalho ou tarefa a desenvolver.  

O Turismo de Negócios, considerado “discricionário” (discretionary), subdivide-se em 

reuniões, exposições, viagens de incentivo e hospitalidade empresarial. A decisão de escolha 

do local para a realização deste tipo de eventos geralmente é flexível e frequentemente estão 

associados a viagens em grupo (e.g. um grupo de professores universitários que viaja para 

participar num congresso). 

Uma segmentação similar é feita por Rogers (2008). No entanto, este autor inclui as 

viagens de negócios individuais como parte integrante do Turismo de Negócios e substitui o 

conceito de “reuniões” por “conferências”. Considera o Turismo de Negócios como um sub-

setor do turismo global, com as seguintes tipologias de eventos:  

a) Conferências;  

b) Exposições e feiras;  

c) Viagens de incentivo; 

d) Eventos ou hospitalidade empresarial (discricionários);  

e) Viagens de negócios individuais (não discricionários).  

Este autor considera que as viagens de negócios se inserem no conceito de Turismo de 

Negócios, contudo salienta que as reuniões (conferências), exposições, viagens de incentivo e 

eventos ou hospitalidade empresarial consistem nos quatro eixos principais do Turismo de 

Negócios que merecem uma atenção especial nas atividades de marketing e de captação por 

parte dos destinos e locais para realização de eventos (venues), devido ao facto de o local de 

realização poder variar e, consequentemente, ser influenciável. 

Após a análise das diferentes perspetivas, pode-se considerar que o Turismo de Negó-

cios se divide em duas vertentes: uma vertente individual, constituída pelos indivíduos que 

viajam frequentemente devido às suas obrigações profissionais; e uma vertente grupal ou 

coletiva onde se podem incluir eventos como reuniões, viagens de incentivo, congressos ou 

convenções e feiras ou exposições (Swarbrooke & Horner, 2001; Davidson & Cope, 2003; 

Cunha, 2006; Rogers, 2008) e que surge frequentemente associada ao conceito MICE (Mee-

tings, Incentives, Conventions, Exhibitions), agora substituído pela designação Meetings 

Industry (Figura 1). 
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Figura 1. Estrutura do Turismo de Negócios. 
Fonte: Elaboração própria, com base em Davidson e Cope (2003) e Rogers (2008). 

 

Apesar da importância da vertente individual, é na vertente grupal ou coletiva que resi-

de o principal foco das estratégias de marketing e promoção por parte dos destinos (Swar-

brooke & Horner, 2001; Cunha, 2006; Davidson & Cope, 2003; Rogers, 2008; UNWTO, 

2006), devido à possibilidade de captação de eventos que representam para os destinos. 

Importa realçar também que, devido à sua maior representatividade, é precisamente o seg-

mento das reuniões que tem sido o principal alvo de estudos e análises estatísticas, apesar de 

muitas vezes não existir consistência na caracterização do tamanho e tipologia das reuniões 

(UNWTO, 2006). E é este segmento das reuniões, e mais concretamente das reuniões associa-

tivas internacionais, que nos propomos analisar neste texto, ainda que de uma forma não 

exaustiva.  

 

O Turismo de Negócios em Portugal 

Dando seguimento às propostas e estratégias preconizadas no PENT (Turismo de Portu-

gal, 2007) foi criado o Programa de Intervenção do Turismo (PIT) no qual constavam três 

linhas de apoio ao investimento. A Linha de Apoio I – Território, Destinos e Produtos Turísti-

cos, direcionada para o desenvolvimento dos produtos turísticos estratégicos e a requalifica-

ção de destinos turísticos, e que vigorou até ao final de 2012, a Linha de Apoio II — Eventos 

para a Projeção do Destino Portugal, onde se podiam inserir os grandes congressos e outros 

eventos de negócios de grande dimensão, extinta em junho de 2012, e a Linha de Apoio III – 

Criação e Requalificação de Centros de Congressos, criada em junho de 2010 e extinta em 

maio de 2012. Estas medidas, apesar de não terem persistido durante um período muito signi-

ficativo, não deixam de ser uma evidência da crescente atenção de que o Turismo de Negó-

cios tem sido alvo. Importa ainda realçar a existência de um Programa de Apoio à Captação e 

Realização de Congressos e Eventos Corporativos e Associativos, e respetivo regulamento, 

iniciado em maio de 2010 e reativado em 2016, pelo Turismo de Portugal, que objetiva apoiar 

a captação deste tipo de eventos (reuniões e incentivos de caráter corporativo, quando de 

grande relevância para o país) para as diferentes regiões de Portugal. Vigora durante o período 

de vigência do Protocolo para a Promoção e Comercialização Turística Externa, até 31 de 

dezembro de 2018.  
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Meetings
Industry

Reuniões Feiras/Exposições Incentivos
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De acordo com o respetivo regulamento, para serem suscetíveis de apoio, os respetivos 

projetos de candidatura regionais devem reunir os seguintes requisitos:  

a) Ter sido aprovada a candidatura pelo promotor regional;  

b) Ter enquadramento num dos escalões de investimento pela ocupação individual 

de quarto (bednights) que origina, em função do número esperado de participantes 

no evento (Tabela 2);  

c) Ter relevância para a economia do destino regional que é objeto da candidatura. 

Analisando a Tabela 2 constata-se que os escalões de incentivos são menores para a 

cidade de Lisboa, quando comparado com as restantes regiões (excepto para eventos com de 

7.200 bednights, onde é igual para todas as regiões). O motivo relaciona-se com a maior atra-

tividade e projecção externa de Lisboa, associado ao facto de estar também mais dotada de 

infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio, não só em quantidade (capacidade de car-

ga), como também em diversidade.  

Tabela 2. Escalões de investimento por ocupação individual de quarto. 
Escalões de Investimento 

por ocupação individual 

quarto 

De 300 

a 600 

De 600 

a 1.200 

De 

1.200 a 

1.800 

De 

1.800 a 

2.700 

De 

2.700 a 

3.600 

De 

3.600 a 

5.400 

De 

5.400 a 

7.200 

A par-

tir de 

7.200 

Cidade de Lisboa Não 

aplicável 
5.000 € 7.500 € 10.000 € 12.500 € 15.000 € 25.000 € 50.000 € 

ERT Lisboa, exceto cidade 

de Lisboa 

ARPT Lisboa, exceto cidade 

de Lisboa 

6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

Associação Turismo de 

Cascais Visitors and Con-

vention Bureau 

6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

ERT Porto e Norte de Por-

tugal 

ARPT Porto e Norte 

6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

ERT Algarve 

ARPT Algarve 
6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

ERT Centro de Portugal 

ARPT Centro de Portugal 
6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

ERT Alentejo 

ARTP Alentejo 
6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

ARPT Madeira 6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

ARPT Açores 6.500 € 10.000 € 15.000 € 17.500 € 22.500 € 27.500 € 32.500 € 50.000 € 

Fonte: TP (2016). 

 

O mesmo regulamento refere ainda que os Convention & Visiors Bureaux são os pro-

motores elegíveis para acesso à concessão de apoio. Em destinos nos quais não existam CVB 

constituídos e em funcionamento, reconhecidos pelo Turismo de Portugal, poderão ser as 

Agências Regionais de Promoção Turística, reconhecidas pela Confederação de Turismo Por-

tuguês (CTP), ou as Entidades Regionais de Turismo, a assumir o papel de promotores. Deste 

modo, podemos considerar que a existência de um CVB nos destinos que pretendem desen-

volver o Turismo de Negócios deverá ser visto como um fator importante a valorizar devido 

ao contributo especializado e qualificado na gestão da oferta associada ao Turismo de Negó-

cios e na captação e gestão de eventos. Esta estratégia para apoiar a captação de grandes con-

gressos alinha com um outro aspeto importante que é referido no PENT (Turismo de Portugal, 

2007) e que se relaciona também com o Turismo de Negócios e com a atuação dos CVB. Tra-

ta-se da necessidade de se apostar na realização de 1 ou 2 megaeventos por década para con-
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tribuir para a melhoria da oferta e a projeção e notoriedade do destino (e.g. EURO 2004 e 

EXPO 98) e na organização e promoção de um calendário nacional de eventos, composto por 

10 a 12 grandes eventos de projeção internacional (e.g. Rali Lisboa Dakar, Moto GP, Portugal 

Masters, MTV European Music Awards, Web Summit) que contribuam para o reforço da 

proposta de valor e a imagem de marca do destino. Os grandes congressos internacionais inse-

rem-se precisamente nesta estratégia, visto trazerem a Portugal um elevado número de visitan-

tes internacionais e contribuírem para a projeção internacional do destino, podendo assumir 

diferentes escalas, desde as poucas centenas aos largos milhares de participantes. Por outro 

lado, a realização de megaeventos e grandes eventos relacionados, por exemplo, com a cultu-

ra, a música e o desporto irá contribuir também para aumentar a oferta turística associada ao 

destino e para valorizar a experiência turística dos visitantes que se encontrem em negócios.   

Com a entrada do XXI Governo é promovida a discussão de um novo documento estra-

tégico para Portugal, a “Estratégia para o Turismo 2027”. Na atualidade, neste intrumento, 

são evidenciados os referenciais estratégicos para Portugal e para as regiões turísticas nacio-

nais, e apontados os objetivos e metas a atingir preconizados pelo atual Governo para o terri-

tório nacional. Considerando que a Estratégia Turismo 2027 pretende afirmar a sustentabili-

dade e competitividade do destino Portugal como estratégia de atuação, o Turismo de Portu-

gal (2017a) enuncia aqueles que considera serem os ativos ativos estratégicos (Figura 2), os 

eixos estratégicos (Figura 3) e as linhas de atuação prioritárias (Tabela 3) para Portugal. 

Neste enquadramento verifica-se, portanto, que os eventos de negócios são considera-

dos Ativos Qualificadores do destino, inseridos no Eixo Estratégico “Projetar Portugal”, con-

cretamente na Linha de Atuação Prioritária “Posiconar Portugal como um destino de grandes 

congressos e eventos corporativos internacionais”. 

 

Figura 2. Estratégia Turismo 2027: ativos estratégicos. 
Fonte: Turismo de Portugal (2017a). 
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Figura 3. Estratégia Turismo 2027: eixos estratégicos. 
Fonte: Turismo de Portugal (2017a). 

 

Tabela 3. Estratégia Turismo 2027: linhas de atuação prioritária. 

 
Fonte: Turismo de Portugal (2017a).  
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Metodologia 

Conforme já referido, a análise apresentada neste texto baseia-se nos dados referentes às 

reuniões associativas. Trata-se, atualmente, do principal segmento do Turismo de Negócios, 

em termos estratégicos, e contribui de uma forma mais global e eficaz para a projecção turís-

tica dos destinos. Neste contexto, a análise proposta por Rogers (2008) identifica como fontes 

estatísticas para o estudo deste mercado a International Congress & Convention Association 

(ICCA) e a Union of International Associations (UIA).   

A ICCA considera que para se incluir na categoria de reunião associativa internacional 

o evento deverá ter um mínimo de 50 participantes, ser organizado numa base regular, 

excluindo deste modo eventos que ocorram apenas uma vez, e ter uma rotatividade de pelo 

menos três países diferentes no que diz respeito ao local de realização.  

A UIA apresenta os seguintes critérios para a mesma categoria:  

a) Reuniões organizadas ou patrocinadas por organizações internacionais que façam 

parte do Anuário das Organizações Internacionais da UIA e que tenham no míni-

mo 50 participantes, ou número incerto de participantes;  

b) Reuniões não organizadas ou patrocinadas por organizações internacionais, mas 

ainda assim de significativo caráter internacional, nomeadamente aquelas que são 

organizadas por organizações nacionais e as sucursais nacionais de organizações 

internacionais que tenham, no mínimo, 40% de participantes provenientes de paí-

ses diferentes daquele onde decorre o evento e pelo menos cinco nacionalidades 

diferentes representadas. Devem ter uma duração mínima de três dias (ou duração 

incerta) e incluir uma exposição/feira concomitante com, pelo menos, 250 partici-

pantes. 

Estes relatórios, publicados anualmente, apresentam os rankings mundiais de países e 

cidades, por número de reuniões associativas realizadas. Para serem considerados reuniões 

associativas internacionais e, consequentemente, serem contabilizados para a elaboração do 

ranking, os eventos deverão ter, no mínimo, 50 participantes, ser organizados numa base 

regular, excluindo deste modo eventos que ocorram apenas uma vez, e ter uma rotatividade de 

pelo menos três países diferentes no que diz respeito ao local de realização.  

Para efeitos da presente análise são utilizadas as estatísticas apresentadas pela ICCA nos 

seus relatórios anuais recentes para caraterizar as reuniões associativas internacionais, por 

apresentar critérios mais abrangentes, por englobar uma maior representatividade do mercado 

e por ser a entidade mais referenciada na bibliografia sobre o setor.  

Adicionalmente, foi feita uma análise não exaustiva ao website do PCVB 

(http://www.visitportoandnorth.travel/) de modo a salientar os principais recursos territoriais e 

atrativos turísticos que possam contribuir para a valorização turística do território junto do 

segmento de Turismo de Negócios. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

As reuniões associativas internacionais 

No estudo A Modern History of International Association Meetings (ICCA, 2013), é fei-

to o retrato da evolução das reuniões associativas ao longo de meio século (1963-2012). Os 

dados apresentados mostram que das 54.844 reuniões registadas pela ICCA entre 2008 e 
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2012, cerca de 34,8% tiveram entre 50 e 149 participantes, cerca de 21,5% tiveram entre 150 

e 249 participantes e cerca de 23,5% tiveram entre 250 e 499 participantes. Quer isto dizer 

que a grande maioria das reuniões (79,8%) contou com menos de 500 participantes. O estudo 

mostra ainda que o número médio de reuniões realizadas anualmente tem aumentado cerca de 

10% ao ano, o que significa que o número de reuniões duplica a cada 10 anos, sendo a percen-

tagem do aumento do número de reuniões (50%) significativamente maior que a percentagem 

de diminuição do número de participantes (20%). Está-se assim em presença de uma tendên-

cia clara na diminuição do número de participantes nas reuniões associativas ao longo das 

últimas décadas e, ao mesmo tempo, de um aumento continuado do número de reuniões reali-

zadas. Das cerca de 11.210 reuniões associativas internacionais contabilizadas em 2012, 

54,1% tiveram lugar na Europa, 22% realizaram-se na América Latina e no Norte da América, 

21,1% na região que engloba Ásia, Pacífico e Médio Oriente e 2,7% em África. A Europa 

representa também a maior percentagem no que diz respeito ao local da sede dos organizado-

res das reuniões (59,4%). 

Analizando estudos mais recentes, no que diz respeito ao ranking dos países, a nível 

mundial, em primeiro lugar surgem os Estados Unidos da América com 925 reuniões contabi-

lizadas, seguindo-se a Alemanha com 667 e o Reino Unido com 582 reuniões. Portugal surge 

na 12ª posição com 278 reuniões contabilizadas. Tendo em conta o contexto europeu, Portu-

gal surge na 7ª posição numa lista liderada por Alemanha, Reino Unido e Espanha (ICCA, 

2016) – Tabela 4.  

Tabela 4. Ranking mundial, por países em 2015. 
Posição Cidade Número de reuniões 

1 E.U.A. 925 

2 Alemanha 667 

3 Reino Unido 582 

4 Espanha 572 

5 França 522 

6 Itália 504 

7 Japão 355 

8 China 333 

9 Holanda 333 

10 Canadá 308 

11 Brasil 292 

12 Portugal 278 
Fonte: ICCA (2016). 

 

Quanto ao número de reuniões por cidade, no contexto mundial as três primeiras posi-

ções são ocupadas por Berlim (195 reuniões), Paris (186 reuniões) e Barcelona (180 reu-

niões). Lisboa posiciona-se como a melhor cidade portuguesa, ocupando a 9ª posição com 

145 reuniões contabilizadas, seguindo-se Porto na 42ª posição com 60 reuniões. No ranking 

europeu, surge Lisboa na 8ª posição, Porto na 24ª (Tabela 5). 
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Tabela 5. Ranking mundial, por cidades em 2015.   
Posição Cidade Número de reuniões 

1 Berlim 195 

2 Paris 186 

3 Barcelona 180 

4 Viena 178 

5 Londres 171 

…    

9 Lisboa 145 

…   

42 Porto 60 

…   

301 Aveiro 7 

…   

373 Coimbra 5 
Fonte: ICCA (2016).   

  

Através do Gráfico 1 é possível verificar a tendência de crescimento no número anual 

de reuniões associativas internacionais realizadas em Portugal, e, mais concretamente, a ten-

dência de crescimento das cidades de Lisboa e Porto (principais destinos de Turismo de 

Negócios em Portugal). 

 

Gráfico 1. Evolução do número de reuniões associativas em Portugal. 
Fonte: ICCA (2016). 

 

O mês com maior frequência de reuniões realizadas é setembro (16%), seguindo-se 

junho (14%), outubro (13%) e maio (12%), o que evidencia a importante contribuição do 

Turismo de Negócios para atenuar a sazonalidade dos destinos turísticos, principalmente os 

destinos de sol e mar que têm nos meses de julho e agosto uma maior procura. Quanto à fre-

quência de realização, cerca de 57% realizam-se numa base anual e cerca de 22,8% são de 

base bianual. Os espaços (venues) mais utilizados foram as salas de reuniões em hotéis 

(43,1%). Na categoria de “outros espaços” incluem-se aqueles que, pela sua originalidade ou 
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tipicidade, poderão ser interessantes para a realização de variados tipos de eventos, como por 

exemplo, castelos, barcos, museus, teatros, bibliotecas, entre outros (Gráfico 2).   

 

Gráfico 1. Principais espaços utilizados nas reuniões associativas. 
Fonte: ICCA (2011). 

 

Como principais áreas de atividade geradoras de reuniões, são identificadas as Ciências 

Médicas com 18,1% do total das reuniões realizadas, seguindo-se a tecnologia (14,5%) e a 

ciência (13,4%). Os gastos médios realizados por cada participante das reuniões associativas 

internacionais realizadas em 2011 foram de 2.655 dólares americanos, dos quais 584 dólares 

correspondem, em média, ao valor de inscrição (cerca de 22% do gasto total). O gasto médio 

diário por participante ter-se-á situado nos cerca de 736 dólares. O gasto médio gerado pelo 

total das reuniões realizadas em 2011 ter-se-á situado nos cerca de 13,8 mil milhões de dóla-

res, o que dará uma média de cerca de 1,5 milhões de dólares por reunião. O impacte econó-

mico gerado é, como se constata, muito significativo. 

 

O papel dos Convention & Visitors Bureau na captação de eventos e visitantes 

As estruturas organizativas denominadas Convention & Visitors Bureaux (CVB) ou 

simplesmente Convention Bureau (CB) referem-se a uma das tipologias das Organizações de 

Gestão dos Destinos (OGD). Apesar de se tratar em ambos os casos de estruturas vocaciona-

das para atuarem junto do segmento Turismo de Negócios e das respetivas designações serem 

frequentemente utilizadas para definir estruturas muito semelhantes entre si no modo como se 

organizam e atuam, importa realçar a principal diferença existente entre elas. A inclusão da 

palavra “visitors” posiciona a estrutura organizativa numa área de atuação mais abrangente, 

focalizada não só na captação e gestão de eventos de negócios mas também na gestão e valo-

rização da experiência turística global dos visitantes associada às potencialidades e recursos 

turísticos do território, enquanto o CB baseia-se apenas nas funções relacionadas com a capta-

ção e apoio à realização de eventos de negócios.  
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Neste contexto, e tendo em conta a realidade portuguesa, é possível encontrar vários 

cenários diferentes na forma como as organizações deste género se estruturam:  

a) A existência de CVB que por sua vez integram uma secção específica para a cap-

tação de eventos de negócios (através da apresentação de candidaturas, gestão de 

venues e resposta a solicitações de orçamentos) designada de CB, como se verifi-

ca no caso da Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal – Porto Con-

vention & Visitors Bureau, da Associação de Turismo de Lisboa – Visitors & 

Convention Bureau e da Associação de Turismo do Algarve, que englobam o Por-

to Convention Bureau, o Lisboa Convention Bureau e o Algarve Convention 

Bureau, respetivamente;  

b) A existência de um CVB que não engloba um CB mas que abarca do mesmo 

modo as suas funções específicas, como é o caso da Associação Turismo 

dos Açores - Convention & Visitors Bureau;  

c) A existência de um CB (sem a designação visitors), que apesar de ter em comum 

com as restantes estruturas organizativas objetivos relacionados com a gestão do 

produto Turismo de Negócios associado ao território, carateriza-se por uma área 

de atuação mais restrita ou limitada no que diz respeito à promoção turística e ges-

tão do destino, como é o caso do Estoril Convention Bureau.  

A revisão da bibliografia nesta área temática permite compreender um pouco melhor o 

enquadramento conceptual destas organizações. Goeldner & Ritchie (2006) definem os CVB 

como organizações abrangentes e sem fins lucrativos que representam cidades ou áreas urba-

nas na informação e apoio necessários a todos os tipos de visitantes que aí se desloquem, quer 

seja por motivos profissionais, de lazer ou ambos.  

De acordo com Rogers (2008), os CVB são entidades dinâmicas que devem continuar a 

evoluir à luz das circunstâncias locais, das alterações nas tendências de mercado, das caracte-

rísticas da procura e de outros fatores que possam influenciar as tendências do turismo, e mais 

especificamente do Turismo de Negócios. São geralmente constituídos e financiados como 

associações de organizações privadas e públicas que estejam ligadas direta ou indiretamente 

ao setor turístico. Essas associações são criadas como uma organização sem fins lucrativos, 

controlada por um quadro de gestão, de modo a desempenhar um papel de marketing estraté-

gico na promoção do destino que representam. Em alguns casos, podem ser estruturados 

como prolongamento da autoridade turística local através da criação de balcões ou secções 

específicas, noutros casos podem constituir uma organização autónoma e integral dentro ou 

fora da própria autoridade turística local, trabalhando sempre em cooperação e com o grande 

objetivo de desenvolver o turismo local.   

Por sua vez, os CB referem-se a estruturas de marketing/gestão de destinos que atuam 

com o objetivo principal de aumentar o número de reuniões e outros eventos realizados no 

destino, seja ele uma cidade, uma região ou um país. São considerados como ponto de partida 

para quem quer realizar uma reunião ou outro evento em determinado destino, onde se poderá 

encontrar informação e aconselhamento imparcial sobre tudo o que é necessário para realizar 

um evento de negócios em determinada área geográfica. Também neste caso poderá consti-

tuir-se como uma parte integrante de uma organização mais abrangente, como as entidades de 

turismo nacionais e regionais, entidades governamentais locais, regionais ou nacionais, orga-

nizações ou outras entidades responsáveis pelo marketing das cidades, câmaras municipais ou 

associações comerciais. 
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Neste contexto, Gartrell (1994) refere que os CB podem ter várias formas, estruturas e 

modos de financiamento, no entanto, o seu objetivo principal deve ser o mesmo. Esse objetivo 

deve consistir na solicitação, promoção e realização de convenções e outros eventos relacio-

nados com o Turismo de Negócios que possam gerar a estada de pessoas no destino, contri-

buindo para o desenvolvimento económico com reflexos tanto a nível nacional (em função 

dos stakeholders presentes) como a nível local pelo impacte na atividade económica local, 

especialmente a relacionada com o turismo. Daí que faça mais sentido a integração do “visi-

tors”, pois trata-se não só de captar mais eventos como também de um maior número de visi-

tantes.   

A existência deste tipo de organizações (CVB) é, portanto, de grande importância para a 

promoção dos locais onde o produto Turismo de Negócios está presente, especialmente na 

atualidade, devido à grande importância dada às múltiplas formas alternativas de turismo 

existentes. Têm o propósito de captar eventos para o destino, fazer com que a afluência dos 

visitantes aumente, tentando valorizar ao máximo a sua experiência turística e a sua satisfação 

global.  

O financiamento destas organizações poderá provir do setor público (em muitos casos, a 

única fonte de financiamento), da cotização dos associados do setor privado (os membros 

podem ser os espaços para a realização de eventos, estabelecimentos hoteleiros, operadores de 

transportes, organizações especialistas na organização de eventos, entre outras), dos patrocí-

nios, das atividades comerciais elaboradas com membros associados e, em alguns casos, atra-

vés de comissões cobradas aos espaços que acolhem os variados eventos que ajudam a pro-

mover. A cotização dos associados poderá variar consoante a estratégia adotada. Em alguns 

casos verifica-se um valor de cotização mais alto que inclui uma vasta gama de benefícios e 

serviços sem custos adicionais para os membros. Noutros casos, opta-se por cotizações mais 

baixas com alguns benefícios incluídos e outros serviços e atividades a serem cobrados adi-

cionalmente. Cabe a cada destino e às entidades envolvidas acordarem entre os valores a 

cobrar e o melhor modo de financiamento a adotar (Rogers, 2008). 

Relativamente às respetivas estruturas organizativas, Rogers (2008) compara o modelo 

britânico ao modelo norte-americano. Os CVB britânicos são compostos, em média, por equi-

pas de duas ou três pessoas (diretor geral, executivo de vendas e assistente administrativo) 

podendo, no entanto, o número de pessoas variar entre apenas uma e 20, dependendo do 

volume de negócios e tipo de atividades desenvolvidas. Relativamente ao modelo norte-

americano, os CVB são operados a uma escala maior, devido em grande parte à maior tradi-

ção deste tipo de organizações nos Estados Unidos, onde até as cidades mais pequenas têm 

geralmente uma estrutura deste tipo.  

O financiamento também sofre alterações no modelo norte-americano, onde se verifica 

a predominância da aplicação de taxas turísticas nos hotéis, que consiste no pagamento de 

uma taxa pelos respetivos hóspedes que reverte para a organização local e para o aumento do 

orçamento para a promoção do destino. Os CVB norte-americanos têm também uma maior 

influência na vida comunitária dos locais onde se inserem através do desenvolvimento da qua-

lidade de vida e prosperidade local, que consequentemente origina melhores condições de 

atração para os visitantes (Rogers, 2008). 

Os CVB consistem numa das mais importantes fontes de informação existentes para 

facilitar a tomada de decisão no processo de escolha dos destinos de Turismo de Negócios 

(Cobos, Wang & Okumus, 2009; Lehto, Kim & Morrison, 2006) e contribuem para uma parte 

significativa do desenvolvimento económico das muitas comunidades que têm no setor do 
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turismo uma das principais bases da sua sustentação económica (Ford & Peeper, 2008; Gar-

trell, 1994). Os seus objetivos passam por desenvolver, promover e manter a imagem de atra-

tividade do destino, tentando captar não só os potenciais visitantes mas também a realização 

de mais reuniões, congressos e outros eventos (Gartrell, 1994).  

Os CVB têm, no mínimo, a tarefa de promover o destino e, no máximo, a responsabili-

dade pela gestão dos recursos que definem a imagem dos destinos (Ford, Peeper & Gresock, 

2009). Tudo isto tendo em conta a interação e cooperação com os diferentes stakeholders, as 

próprias comunidades locais e as influências do meio envolvente. A este respeito, há que ter 

em conta que os CVB têm de saber lidar com os constantes desafios proporcionados pelo 

ambiente externo onde atuam, quer seja relacionado diretamente com o setor do turismo ou 

com outros fatores sociais, ambientais e económicos (Gretzel et al., 2006). A rápida evolução 

tecnológica dos equipamentos de comunicação móveis (smartphones, ipads, etc.) e a sua uti-

lização massiva, os atentados terroristas, os desastres naturais e as crises políticas e económi-

cas ocorridas nos últimos tempos são alguns exemplos de fatores que influenciam a forma 

como os CVB promovem e gerem os seus destinos.  

Na Região Norte de Portugal, onde se insere a cidade do Porto, encontra-se a Associa-

ção de Turismo do Porto e Norte, A.R. – Porto Convention & Visitors Bureau (PCVB). Foi 

fundada em 1995 por iniciativa das Câmaras Municipais do Porto, Vila Nova de Gaia, Gon-

domar e Espinho, da Associação Industrial Portuense, da Associação Comercial do Porto, da 

Associação de Comerciantes do Porto, da Universidade do Porto, da Associação Portuguesa 

dos Agentes de Viagens e Turismo e da União Nacional das Indústrias Hoteleiras e Similares 

do Norte. Apresenta-se como uma estrutura que pretende mobilizar e motivar potenciais 

organizadores de eventos a trazerem as suas realizações para a região do Porto e Norte, ofere-

cendo uma série de serviços de apoio e contrapartidas, nomeadamente disponibilização de 

know-how e apoio de profissionais especializados, elaboração de dossiers de candidatura a 

congressos internacionais, apresentações do destino, disponibilização de material turístico da 

região aos participantes, cartas de apoio e acolhimento do evento por parte de entidades insti-

tucionais (e.g. Câmaras Municipais), apoio na divulgação dos eventos e ofertas de prestígio 

para convidados especiais e oradores. A criação desta estrutura organizativa tem ainda como 

objetivos gerais a promoção mais eficaz por via de maior articulação entre o setor público e o 

setor privado, a maior integração entre a promoção da imagem, a promoção comercial e o 

produto, a criação de mais sinergias entre os diferentes agentes e o reforço dos meios, nomea-

damente financeiros, à disposição da gestão e promoção do destino onde se insere. 

A área de intervenção da Associação de Turismo do Porto e Norte, A.R. – Porto Con-

vention & Visitors Bureau (PCVB), coincide igualmente com a NUTS II, porquanto é aquela 

que foi definida como área regional de promoção turística por parte do Governo de Portugal. 

Com o fim de desenvolver e promover, interna e externamente, o Porto e o Norte de Portugal 

como destino turístico, no sentido de gerar o necessário desenvolvimento turístico sustentado 

da sua área de intervenção, exerce as atribuições estatutariamente previstas e as que lhe são 

conferidas direta ou indiretamente por lei. 

Na atualidade, possui um novo modelo organizacional e de negócio que concentra o 

acolhimento turístico, a comercialização turística e ainda a promoção turística, e prevê, deste 

modo, não só a promover o destino como alavancar a qualificação e a internacionalização da 

oferta turística através do conjunto dos seus associados públicos e privados. Neste enquadra-

mento fundiu-se formalmente, em 2015, com a Associação de Empresários para o Desenvol-

vimento do Turismo Cultural no Porto e Região (ATC Porto Tours), permitindo que integre 

atualmente a competência da comercialização turística para o Porto e Norte de Portugal. Para 
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atingir os seus objetivos, organiza-se em 2 secções (ATP, 2015): (1) promoção e venda do 

Turismo de Lazer; (2) promoção e venda do Turismo de Negócios.   

 

Principais recursos e atrativos turísticos do Porto e Norte de Portugal 

Enquanto destino de Turismo de Negócios, a cidade do Porto complementa a oferta de 

alojamento, venues e outros agentes existente na cidade com outros atrativos turísticos da 

Região Norte, funcionando a cidade do Porto como um elemento âncora de toda a Região.  

Nos últimos quatro anos, deram-se importantes passos no reforço e posicionamento da 

marca e imagem do Porto, que culminaram na seleção do Porto, pelo European Consummers 

Choice, como Melhor Destino Europeu em 2012 e novamente Melhor Destino Europeu em 

2014 e ainda em 2017. Estas distinções vieram reforçar o posicionamento e branding da mar-

ca Porto, cidade Património da Humanidade pela UNESCO, desde 1996, cidade do Vinho do 

Porto e cidade membro e fundador, desde 1999, da Great Wine Capitals Global Network. 

Através da análise ao website do PCVB, é possível constatar que a promoção da oferta 

turística é estruturada em diferentes áreas temáticas.  

Abarca o touring histórico, cultural e religioso, onde para além da promoção da oferta 

relacionada com o património histórico, cultural e religioso de toda a região (e.g. conjunto 

patrimonial classificado pela UNESCO, rotas temáticas, festas tradicionais, artesanato, gas-

tronomia e vinhos, etc.).  

Trabalha o turismo náutico e as suas diferentes vertentes – uma mais tradicional, asso-

ciada aos cruzeiros no Douro e uma vertente mais radical, associada aos desportos de aventura 

(surf, kitesurf, canoagem ou remo) e às praias costeiras da região.  

Incide sobre os city breaks, onde se destaca a promoção da cidade do Porto, principal 

destino da Região para este segmento, e também da cidade de Guimarães, que em 2012 foi a 

Capital Europeia da Cultura. 

O Turismo de Natureza é igualmente encarado como produto relevante para a região, 

onde para além da promoção da oferta relacionada com o património natural (onde se incluem 

praias, áreas protegidas, áreas classificadas, paisagens naturais), destacam-se as atividades 

relacionadas com o birdwatching (observação de aves no seu habitat natural) e com as ativi-

dades náuticas que são possíveis de realizar não só nas zonas costeiras mas também nos rios.  

Relativamente aos locais para eventos e prestadores de serviços, é possível constatar a 

existência de uma grande variedade de entidades associadas ao PCVB que são agrupadas em 

diferentes categorias: alimentação e bebidas; alojamento; centros de congressos e outros 

locais de eventos; caves vinícolas; empresas organizadoras de eventos (PCO); empresas de 

gestão de destinos (DMC); golfe; transportes; administração pública, associações (industriais, 

comerciais) e organizações sem fins lucrativos; outros serviços - que incluem espaços e equi-

pamentos de lazer, espaços comerciais e atrações turísticas.  

Para além das diferentes áreas temáticas, é possível encontrar também a oferta turística 

organizada por sub-regiões. 

No Porto, são sugeridas as visitas às caves, os passeios no rio Douro em barco Rabelo, a 

descoberta da cidade e a visita às suas atrações turísticas, os diferentes espaços verdes existen-

tes, os edifícios históricos e a arquitetura moderna, a oferta cultural de museus e eventos, o 
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artesanato local e os espaços de grande comércio (shopping centres), a gastronomia e a ani-

mação noturna, onde não deixam de constar referências a bares, discotecas e casinos. 

No Minho, as sugestões vão para os solares e o vinho verde, a pesca em alto mar (onde 

se pode acompanhar toda a faina marítima), os espaços naturais e atividades ao ar livre (com 

destaque para o Parque Nacional da Peneda Gerês), a oferta relacionada com o sol, praia e 

mar, a tradição e o folclore da região, evocando as diferentes festas pagãs e religiosas, o arte-

sanato local (cerâmica, filigrana, linhos e bordados), a arquitetura e os eventos (onde se 

incluem as recriações históricas), onde são evidenciados o Castelo de Guimarães, o Estádio 

Municipal de Braga e as Pousadas de Portugal, e a atividade ligada à prática do golfe. 

No Douro, destacam-se as quintas vitivinícolas e as atividades ligadas à produção do 

vinho e onde é possível conhecer e participar em algumas atividades que lhe estão direta ou 

indiretamente associadas, como por exemplo, a vindima, a pisa da uva, as provas de vinhos, a 

caça ao tesouro escondido (que pode ser um barril ou uma garrafa de vinho escondidos). Os 

cruzeiros pelo rio Douro, as viagens em comboio pelo vale do Douro ou os percursos em veí-

culos todo-o-terreno são outras formas de descobrir a Região. É mencionada também a rique-

za gastronómica que possibilita atividades relacionadas com degustações e refeições gourmet, 

onde o Vinho do Porto e o azeite da Região marcam presença, ou através da participação na 

confeção de compotas caseiras e outros produtos locais. São ainda referidos os diferentes 

tipos de eventos que podem ser vistos na região e a possibilidade de comprar vinhos e outros 

produtos típicos diretamente nos produtores. 

Em Trás-os-Montes são sugeridas atividades de natureza, como percursos em veículos 

todo-o-terreno, passeios de balão, canoagem, montanhismo e escalada, entre outras. A obser-

vação micológica e as rotas de transumância são também mencionadas, onde a envolvência 

com as populações locais que partilham o seu conhecimento sobre estas matérias é uma mais-

valia. Nesta região é dado um grande destaque à história, à cultura e à tradição local. Os 

diversos pratos típicos gastronómicos e o modo artesanal de fazer enchidos, queijos e pão, 

juntamente com a arte de tosquiar e trabalhar a lã apresentam-se como segredos a desvendar. 

É evidenciada a existência de aldeias típicas, castelos, mosteiros e vestígios arqueológicos, e 

são valorizadas as manifestações culturais locais, como por exemplo a Festa dos Caretos ou 

os Pauliteiros de Miranda. É feita também referência aos espaços termais e spas da região, 

bem como à diversificada oferta de alojamento, bem como um conjunto de eventos e ativida-

des a desenvolver na Região Porto e Norte.  

Relativamente ao contexto dos eventos de negócios, é disponibilizada informação mais 

específica sobre a região Porto e Norte, nomeadamente informações úteis (referentes a acessi-

bilidades, transportes, hospitais, clima, contactos de emergência), mapas, principais atrativos 

de cada uma das sub-regiões, material de apoio à realização de reportagens ou notícias (e.g. 

fotos, vídeos, brochuras, etc.) e acesso a um conjunto de reportagens e documentários sobre a 

região publicados em diversas revistas ou outros tipos de publicações (e.g. Condé Nast Trave-

ler, LeBlog, etc.).  

 

Conclusões 

O texto aqui apresentado possibilita a reflexão em torno do potencial de desenvolvimen-

to do Turismo de Negócios numa cidade que apresenta fatores competitivos que merecem ser 

valorizados, principalmente se tivermos em conta que a cidade do Porto poderá encontrar van-

tagens estratégicas interessantes numa atuação conjunta com outros territórios que podem 
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complementar na oferta estruturada de produtos turísticos e serviços e equipamentos de supor-

te.  

Entende-se, deste modo, que o Turismo de Negócios se revela de grande interesse estra-

tégico para o desenvolvimento turístico dos territórios, principalmente daqueles que possuem 

atrativos turísticos diferenciadores. Estes atrativos aliados à oferta de venues, independente-

mente da sua dimensão, e à atuação de uma entidade responsável pela estruturação e gestão da 

oferta associada à Meetings Industry, poderão ser decisivos para o desenvolvimento e posi-

cionamento estratégico dos territórios junto deste segmento específico. Para isso, os territórios 

necessitam de aumentar os esforços na estruturação e requalificação da oferta específica das 

principais estruturas de suporte associadas a este segmento (venues, alojamento, restauração, 

atividades), sobretudo na vertente da valorização e melhoria dos serviços e equipamentos 

existentes, e, por outro lado, a uma melhor gestão ao nível dos recursos turísticos e potencia-

lidades do território (divulgação e promoção do produto Turismo de Negócios; envolvimento 

dos diferentes agentes; dinamização da oferta complementar; qualificação de recursos huma-

nos), que importa valorizar e onde a atuação de um CVB é muito importante. Principalmente 

pela necessidade de promover a cooperação entre stakeholders e de pressionar os poderes 

públicos locais, regionais e nacionais de modo a desenvolver estratégias de planeamento e 

desenvolvimento da atividade turística neste espaço geográfico concreto. 

A cidade do Porto, ao longo dos últimos anos, tem crescido de forma sustentada no 

número de reuniões associativas internacionais anuais. Este crescimento constante incute a 

necessidade de se pensar em estratégias de desenvolvimento que possam contribuir para pro-

jetar ainda mais a cidade enquanto destino muito favorável para a realização de eventos de 

negócios. A proximidade ao aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro, com reconhecida 

qualidade a nível internacional traduzida na atribuição de prestigiadas distinções pela Airports 

Council International (em 2016 foi uma vez mais reconhecido através da atribuição da distin-

ção de melhor aeroporto da Europa para estruturas com dimensão entre 5 e 15 milhões de 

passageiros), associada à distinção da cidade do Porto como Melhor Destino Europeu de 2017 

e à existência de venues de qualidade superior, colocam a cidade num patamar competitivo 

que importa explorar ainda mais, principalmente através da atuação conjunta das entidades 

públicas e privadas e da atuação articulada da ERT e do PCVB. 

A existência do Centro de Congressos da Alfândega do Porto (com capacidade para 

acolher congressos com capacidade até 3.000 pessoas, jantares até 1.700 pessoas, exposições 

até 10.000 m2 e concertos até 12.00 pessoas), associada à existência de oferta hoteleira muito 

qualificada, principalmente de categoria superior (7 hoteis de 5 estrelas, com capacidade total 

de 1.305 quartos e 28 hotéis de 4 estrelas com capacidade de 2.591 quartos) (Turismo de Por-

tugal, 2017b) e de recursos turísticos diferenciadores, não apenas na cidade, mas também na 

região onde se insere, dotam a cidade de factores competitivos muito importantes neste seg-

mento de mercado. A tudo isto, se junta a possibilidade de concretização do projecto de 

requalificação do Palácio de Cristal, que ao requalificar um venue já existente poderá dotar a 

cidade de uma maior capacidade para acolher eventos de negócios de maior dimensão e pro-

jeção.  

Este tipo de projectos assume ainda maior importância quando estamos perante a opor-

tunidade de revalorizar um equipamento já existente, dando-lhe uma “nova vida”. Desta for-

ma, o turismo está a contribuir ativamente para a recuperação, renovação e revalorização de 

equipamentos/edifícios já existentes, em muitos casos através de novos usos. No contexto do 

Turismo de Negócios, a recuperação e revalorização do património está presente, por exem-

plo, no Centro de Convenções e Espaço Cultural do Convento de São Francisco, em Coimbra, 
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no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro (antiga fábrica de indústria da cerâmica Jeró-

nimo Pereira de Campos), no Centro de Congressos da Alfândega do Porto ou no Palácio de 

Cristal, caso este se concretize. Estes espaços, pelas suas características, posicionam-se como 

“venues diferenciadores” e possibilitam aos turistas de negócios uma experiência mais valori-

zada e identitária, condição muito importante para a valorização da experiência turística glo-

bal associada ao território em questão, o que, por sua vez, faz aumentar a competitividade do 

próprio destino turístico.   

A realização desta análise contribuiu, de certa forma, para refletir sobre questões de 

alguma complexidade, principalmente devido à limitada bibliografia e aos dados estatísticos 

escassos ou desagregados que caracterizam a temática associada ao Turismo de Negócios e 

que este trabalho procura também atenuar. Importa, no entanto, continuar a percorrer este 

caminho através de investigações futuras que possibilitem construir um conhecimento cientí-

fico mais sólido e estruturado em torno do Turismo de Negócios, principalmente no que aos 

dados estatísticos diz respeito. A grande heterogeneidade associada aos eventos da Meetings 

Industry torna esta tarefa difícil, contudo, muito necessária.  
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