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PARTE I – A PROSPECTIVA DO TURISMO NO
CONTEXTO DA SOCIEDADE GLOBAL

Os volumes anteriores do estudo “Reinventando o Turismo em Portugal. Estratégia de
desenvolvimento do turismo português no primeiro quartel do século XXI”, constituem
relatórios de análise e compreensão da realidade complexa que é o turismo. A
preocupação central que presidiu à estruturação do conteúdo do primeiro volume foi a
identificação e o desenvolvimento dos grandes temas de enquadramento geral da
prospectiva do turismo de Portugal em sociedade aberta e global. Os segundo e terceiro
volumes, foram concebidos numa perspectiva de identificação dos parâmetros,
variáveis, condicionantes, potencialidades e ambientes que rodeiam os subsistemas da
oferta e da procura numa perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar. Atendendo ao
conteúdo transversal do turismo, cruzámos as diversas práticas e perspectivas de análise
envolvidas nesta actividade económica. As linhas de força que emergiram estão
naturalmente relacionadas com as divisões disciplinares a que a prática da análise do
fenómeno turístico nos habituou nos últimos anos.
Neste Volume IV damos uma visão de conjunto e adoptamos uma perspectiva
transdisciplinar e identificamos, de forma sintética, as grandes questões e linhas de força
que se colocam ao turismo, bem como identificamos e recomendamos as grandes
opções estratégicas e as linhas de orientação e acção para a reinvenção e transformação
do turismo em Portugal.
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1.1. PROSPECTIVA DA SOCIEDADE GLOBAL: OS
CENÁRIOS POSSÍVEIS DE EVOLUÇÃO
As tendências que parecem resultar da análise da constelação do turismo inserida na
sociedade global, realizada nos volumes anteriores, apontam para um conjunto de
cenários que, nos próximos 20 anos, gravitarão em torno de quatro grandes forças
motrizes:
(i)

Emergência de novas centralidades económicas

Num mundo cada vez mais global, o processo de integração da economia mundial e o
crescimento rápido de algumas grandes economias vão continuar, com destaque para a
consolidação dos três grandes centros já existentes – EUA, Europa (incluindo a Rússia)
e o Japão e a emergência de novos centros estratégicos:
•

O “centro chinês”, com o alastramento das áreas de crescimento do litoral para o
interior centro e Oeste, o reforço da integração e a continuação do crescimento
rápido das “Economias Chinesas” – R. Popular da China / Hong Kong, Taiwan e
Singapura e Tailândia – e das crescentes relações com a Coreia;

•

O “centro Índia”, com a consolidação de um conjunto de pólos metropolitanos,
fortemente integrados na economia mundial e ligados às novas tecnologias,
localizados em Estados que poderão liderar a modernização da economia
indiana;

•

O “centro turco”, em particular a Turquia – com a estabilidade necessária para
proceder a reformas económicas e políticas que libertem o potencial de
crescimento e facilitem o relacionamento externo com a Europa e o reforço dos
laços com o “mundo turco”, do Cáucaso e da Ásia Central, produtor de energia
(Azerbeijão, Turquemenistão);
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•

O “centro Brasil/América Latina” - onde a emergência do Brasil poderá
desempenhar um papel relevante na nova configuração do espaço económico da
América Latina.

(ii)

«Clusterização» de Tecnologias e dos Transportes

O processo de desenvolvimento e difusão das actuais “tecnologias emergentes” poderá
passar a uma nova fase caracterizada pelo desenvolvimento de novas aplicações dessas
tecnologias, configurando um processo de “clusterização”: tecnologias de informação,
tecnologias da vida, tecnologias energéticas limpas, tecnologias dos materiais e o papel
central das «micro-engenharias» como base de todos os desenvolvimentos anteriores.
A evolução tecnológica também conduzirá à «clusterização» dos transportes que, no
caso do turismo em geral e do turismo português em particular, tende a tornar-se numa
plataforma estratégica fundamental, tendo em conta o progressivo aumento da posição
periférica de Portugal devido ao alargamento a Leste da União Europeia.
(iii)

Emergência da «mosaic society»

A 2ª metade do século XX foi fundamentalmente dominada por dois vectores
fundamentais estruturantes do funcionamento da sociedade global e das suas principais
instituições: ordem e estabilidade. A ordem e a estabilidade dominaram durante quase
todo o período da época contemporânea no sistema de ensino e de formação, no
emprego, na ocupação de tempos livres, na vida familiar, nas redes de amigos, nos
estilos de vida. Tal facto não quer dizer que não existissem mudanças. Essas mudanças
eram no entanto controladas e na maior parte das vezes com tendências definidas.
A emergência de uma forma sustentada e estatisticamente significativa do
individualismo, da concentração urbana, da diversidade cultural e étnica, da diversidade
de comportamentos, da mobilidade espacial e profissional, da livre escolha, da
diversidade de carreiras profissionais ao longo da vida, da emergência da oportunidade
e do risco como alternativa à ordem e à estabilidade, de novos tipos de família de uma
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forma estatisticamente relevante, do envelhecimento da população e consequente risco
de quebra de solidariedade entre gerações, de novas formas de pobreza como, por
exemplo, o isolamento físico das pessoas, de diferentes formas de uso do tempo e em
particular dos tempos livres levaram à emergência do “mosaic living” que pode ser
definido como a fragmentação e a diferenciação da vida familiar e da maior parte das
instituições que integram o funcionamento tradicional da sociedade base da construção
das tendências pesadas.
(iv)

Conservação do Ambiente/Desenvolvimento Sustentável

Na sequência da Conferência do Rio e de Quioto, a economia mundial irá certamente
encontrar mecanismos de regulação e incentivos que lhe permitam travar o processo de
degradação ambiental, com destaque para o que pode ter impacto em transformações
climáticas, sem impedir o crescimento e a emergência das novas economias. Esta
necessidade consolidará em pleno o princípio da sustentabilidade do desenvolvimento
que impõe um conjunto de exigências fundamentais:
•

Redução da intensidade de consumo de combustíveis fósseis (e de
destruição de florestas) na indústria, urbanização e no apoio energético ao
crescimento nas economias emergentes;

•

Redução da intensidade de consumo de combustíveis fósseis na mobilidade
e na produção de electricidade residencial e terciária nos países
desenvolvidos;

•

Uma crescente pressão sobre a gestão dos recursos hídricos levando à
alteração de algumas prioridades agrícolas;

•

No centro das preocupações ambientais vai estar uma dupla mudança de
paradigma: o paradigma da energia fóssil, em que o consumo de petróleo
surge como suporte da mobilidade e da produção de electricidade; o
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paradigma da “revolução verde”, em que o aumento da produção agrícola
surge baseado na disponibilidade fácil de água e na hibridação de espécies.
A interacção destas quatro forças motrizes vai traduzir-se na emergência de quatro
novos grandes Focos de Competição:
•

Competição pelas Qualificações – como consequência da interacção entre a
dinâmica de difusão e “clusterização” das tecnologias e o “mosaic living”;

•

Competição pelas Energias – como consequência da interacção entre a
emergência de “grandes economias” e o imperativo de um ambiente em
reconstrução;

•

Competição pelos Capitais – como consequência da consolidação e rápido
crescimento do “pool” mundial de poupanças, bem como da sua afectação aos
investimentos que aumentem o potencial de crescimento das diferentes
economias.

•

Competição pelo Turismo/Lazer – como consequência da interacção das quatro
Forças Motrizes consideradas; o turismo será um dos maiores sectores de
actividade económica do século XXI;
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Forças Motrizes e Focos de Competição

O cenário da Globalização vai, por sua vez, ser transformado nos próximos anos pela
generalização do ciberespaço, como espaço de transacções e de comunicação,
nomeadamente:
•

Pela possibilidade de gerir processos de concepção de produtos ou de
“software”, “24 sobre 24 horas”, graças à integração das empresas em redes
espalhadas pelos fusos horários mais convenientes para esse fim;

•

Pela possibilidade de transferir em larga escala o fornecimento de serviços
informáticos, telemático e de produção de “software” para os locais do mundo
onde a relação entre a qualidade da mão-de-obra e os custos seja mais favorável;
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•

Pela democratização da liberdade de colocação das poupanças fora do território
de residência e da livre escolha das moedas ou dos “cocktails” de moedas em
que tais poupanças podem ser detidas;

•

Pela criação de mercados “on-line” onde o turismo ocupará um lugar de
crescente importância à escala global, pondo em competição os fornecedores de
componentes e sistemas nas várias cadeias de produção;

•

Pela eficiência dos transportes.

As quatro Forças Motrizes, ao interagirem entre si geram as competições que se
referiram atrás. Mas não é evidente que o resultado dessa interacção seja um só, no
sentido da globalização e da manutenção da estrutura que a tem suportado. Várias
incertezas, estreitamente associadas à evolução de um conjunto de actores, marcam os
próximos anos: o dinamismo económico dos EUA, a transformação do Japão e da
China, a OPEP e a regulação do preço do petróleo, a moeda única na Europa.
O cruzamento de todos estes “germens” e “factos portadores de futuro” permitem
construir vários cenários intermédios ou de referência, para cada uma das macrocentralidades e um conjunto de cenários alternativos contrastados.
Os cenários intermédios ou de referência para a Europa são os seguintes:
Cenário A – Convergência gradual da Europa – Europa Integrada
Cenário B – Coexistência sem convergência da Europa – Europa segmentada /
Europa de regionalização de centros de influência
Cenário C – Fractura da Europa – Europa fragmentada e decadente
Os cenários intermédios para o resto do mundo são os seguintes:
Cenário D – Integração EUA / Japão / Pólo Chinês / Índia
Cenário E – Coexistência sem convergência no Pacífico
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Cenário F – Fractura do Pacífico
Quando combinamos os cenários europeus com os cenários dos outros pólos mundiais,
chegamos a quatro cenários mundiais, cada um com diferentes impactos na prospectiva
do turismo.
•

Cenário “Globalização” (A + D)

•

Cenário “Centralidade do Pacífico” (C + D)

•

Cenário “A emergência do Atlântico” (B + F)

•

Cenário “Fim da Globalização” (B + E) ou (C + F)

Dos quatro cenários considerados, só um se traduz por um recuo na Globalização. Os
outros três apontam para um prosseguimento desta tendência pesada, embora com
contornos diferentes no que respeita ao papel que nela teriam os EUA, a Ásia / Pacífico
e a Europa.
Os três cenários de prosseguimento da Globalização implicam um maior crescimento a
nível mundial, com fortes diferenciações entre eles, no que respeita às perspectivas de
crescimento das suas principais macro regiões; envolvem grande competição nos
mercados de bens e serviços e intensa competição pelas poupanças e forte tendência à
reorganização de actividades à escala mundial.
Um eventual Cenário de “Recuo da Globalização” significa quase seguramente menor
crescimento a nível mundial e evolução mais pronunciada para um regionalismo,
eventualmente mais proteccionista, pelo menos em termos de circulação de capitais, que
os operadores multinacionais teriam de ter em conta ao definirem as suas estratégias de
localização.
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1.2. A EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DA EUROPA NO
CONTEXTO MUNDIAL E OS CENÁRIOS PARA O ANO
2025
Independentemente das transformações exógenas ao sistema demográfico, e que nele
têm influência directa ou indirecta, as populações humanas irão fundamentalmente
evoluir a partir de um conjunto de pressupostos de crescimento ou variação do nível das
variações micro demográficas. É a forma como irá evoluir a mortalidade, a natalidade e
os movimentos migratórios que determinará os volumes e as estruturas demográficas
dos próximos anos.
Nas zonas onde a natalidade ainda se encontra elevada, espera-se que nos próximos
cinquenta anos o seu nível diminua significativamente. Em princípio, a generalidade dos
governos nos países em desenvolvimento procurará levar a efeito um maior número de
iniciativas, no sentido de que as populações aceitem por completo o planeamento
familiar. Prevê-se até que, em alguns casos, se possa chegar a situações como as que se
observam actualmente na China e na Coreia do Sul, onde os respectivos governos fixam
o limite de um ou dois filhos por família. Ao nível dos comportamentos individuais, as
pessoas irão tendo a noção das vantagens das famílias de pequena dimensão, à medida
que a industrialização fizer diminuir a mortalidade infantil. Como consequência da
revolução contraceptiva e das comunicações, a maior parte dos habitantes da Terra
tomará consciência de que é capaz de limitar o número de nascimentos.
Na América Latina, a taxa bruta de natalidade, que no presente momento é de 23%o, em
meados do próximo século espera-se que não ultrapasse os 10%o. No entanto, existirão
países como o Brasil, a Costa Rica, o México e a Venezuela, onde os níveis de
natalidade serão inferiores a esta média; por outro lado, em países como a Bolívia e o
Equador, existirão ainda valores superiores à média, o que não vai impedir a existência
de um importante declínio no nível de natalidade desta importante região do mundo.
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Na Ásia, onde a densidade populacional já é neste momento muito intensa, a maior
parte dos governos exercerá uma importante pressão no sentido de reduzir
drasticamente a fecundidade. Tal será o caso da China, Indonésia, Coreia do Sul,
Taiwan, Tailândia e, numa certa medida, da Índia. Nos próximos cinquenta anos, não se
espera nenhuma forma de abrandamento na execução dos programas de planeamento
familiar já em curso. Tudo indica que somente a partir de 2010, países como a Índia, a
Indonésia, as Filipinas, o Bangladesh e o Paquistão atinjam o nível de substituição das
gerações. Em todo o caso, no que diz respeito à China (país particularmente importante
em qualquer projecção do futuro da dimensão da população mundial), convém salientar
que este nível já foi atingido antes do ano 2000.
Na África, o declínio da fecundidade será, em princípio, mais modesto do que na Ásia e
na América Latina. Na África, a Sul do Sahara, a pressão dos governos no sentido da
redução dos actuais níveis de fecundidade não será tão evidente devido a dois factores
muito importantes: a existência de áreas com interesses culturais diferentes e o facto da
mortalidade ainda se manter elevada por bastante tempo. Na África Central, ainda mal
começaram as iniciativas no sentido de implementar o planeamento familiar. Neste
contexto, é de esperar que na generalidade dos países do continente africano a
fecundidade se mantenha elevada nos próximos anos.
No que diz respeito ao mundo desenvolvido, onde o número médio de filhos por mulher
varia entre os 1,2 e 1,8, não se espera que ocorram sensíveis modificações. O mundo
desenvolvido percebeu que, mesmo com um pequeno crescimento anual médio positivo
de 1%, a população duplicaria cada 70 anos. É verdade que uma consciência de sentido
inverso, ou seja, de que a diminuição anual média de 1% reduz para metade a população
por cada período de 70 anos, pode fazer com que os governos procurem aumentar a
fecundidade. Porém, não se prevê um sucesso significativo com as actuais políticas de
apoio à natalidade, razão pela qual se espera, que nos próximos anos a população do
mundo desenvolvido comece a envelhecer e a diminuir significativamente.
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À medida que os processos de cura são descobertos, que a comunicação entre os países
e as condições de vida vão melhorando, o nível de mortalidade irá diminuindo e a
esperança de vida no mundo irá aumentando. Os ganhos obtidos na esperança de vida à
nascença serão maiores nos países em desenvolvimento do que nos países
desenvolvidos. Actualmente, os países em desenvolvimento têm uma esperança de vida
à nascença de 65 anos. Nos próximos anos, espera-se que sejam significativos os
progressos obtidos na luta contra a mortalidade infantil e juvenil e que certas doenças
infecciosas sejam controladas. Neste contexto, espera-se que, para os países africanos,
nos primeiros decénios deste milénio, a esperança de vida ultrapasse os 60 anos. Na
generalidade dos países em desenvolvimento, este valor irá aproximar-se dos 70 anos. É
verdade que o recente aparecimento de uma nova doença – a sida – cujas dimensões
reais, e respectivas consequências futuras, são difíceis de prever, pode alterar
substancialmente a evolução da mortalidade. Mas, no presente momento, é difícil
distinguir claramente o efeito e a evolução futura desta doença, de inequívocas
consequências na evolução da mortalidade.
Nos países desenvolvidos, onde actualmente a esperança de vida à nascença é de 76
anos, esperam-se ganhos bastante menores. Prevêem-se valores que se aproximam dos
80 anos, desde que se consiga um progresso sensível na luta contra o cancro e doenças
crónicas que afectam em particular os idosos. Em todo o caso, também é importante
salientar o facto de que nos últimos anos se tem observado uma significativa
estabilidade nos níveis de mortalidade. É a consequência do aumento da importância
relativa das principais causas de morte do mundo desenvolvido – as doenças
cardiovasculares e o cancro – e da crescente importância das mortes violentas.
Com a progressiva homogeneização dos níveis de mortalidade e com um declínio
acentuado da natalidade, a evolução das migrações, no interior de cada país e entre
países, poderá ser, em alguns países, um fenómeno determinante na distribuição da
população a nível mundial nas próximas dezenas de anos.
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No que diz respeito às migrações internacionais, milhões de pessoas continuam em
movimento entre os países não desenvolvidos e os países desenvolvidos. Apesar dos
esforços que alguns países têm feito no sentido de limitar tanto a imigração legal como
a ilegal, o grande crescimento populacional previsto para os países tradicionalmente de
emigração exercerá uma pressão de tal forma intensa sobre os países desenvolvidos que
será difícil manter os objectivos da actual política restritiva.
Outra mudança estará relacionada com a alteração na direcção dos fluxos migratórios,
ou seja, uma crescente atracção que os países mais recentemente industrializados terão
sobre os países ainda em desenvolvimento. Se prolongarmos as tendências actuais, o
crescimento da população prosseguirá a um ritmo menos intenso do que o previsto há
alguns anos atrás.
Outro aspecto importante é a consequência das modificações observadas (em particular
na China) no nível de fecundidade dos países em desenvolvimento. Tal facto não vai
impedir que a população mundial aumente nos próximos vinte anos cerca de 2 milhares
de milhões de habitantes. No entanto, a evolução no sentido de uma diminuição das
taxas de crescimento, como consequência de um declínio da natalidade, faz com que se
comece a encarar seriamente a hipótese de uma estabilização da população mundial
antes de meados do século XXI.
Esta estabilização, no caso de se verificar, vai fixar a população mundial em cerca de 8
milhares de milhões de habitantes no ano de 2025 e 9 milhares de milhão em 2050
(tendência pesada) e ocorrerá em momentos diferentes nas grandes regiões do mundo, o
que altera por completo as suas importâncias relativas.
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Cenários de Evolução da População Mundial por Regiões (Milhões)
2000
Mundo
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Europa
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
África
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Ásia
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
América do Norte
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão

2005

2010

2015

2020

2025

2050

6 071
6 071
6 071

6 404
6 454
6 502

6 689
6 830
6 966

6 939
7 197
7 447

7 159
7 540
7 913

7 334
7 851
8 365

7 409
8 919
10 633

728
728
728

723
725
726

714
720
725

703
713
723

690
705
719

675
696
716

565
632
705

796
796
796

881
888
895

963
984
1 004

1 046
1 084
1 123

1 128
1 188
1 246

1 208
1 292
1 376

1 515
1 803
2 122

3 680
3 680
3 680

3 883
3 917
3 951

4 053
4 149
4 243

4 197
4 370
4 542

4 316
4 570
4 822

4 401
4 742
5 084

4 274
5 222
6 318

316
316
316

331
332
333

344
348
352

356
364
372

367
380
392

376
394
412

391
448
512

520
520
520

553
558
563

579
594
607

602
628
651

620
659
693

635
687
735

623
768
924

América Latina e Caraíbas

Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Fonte: Naç ões Unidas

Assim, tendo em conta a recente revisão dos cenários demográficos mundiais feito pelas
Nações Unidas, é possível identificar, no momento actual, um conjunto de três cenários
demográficos alternativos de evolução:
•

Cenário “Implosão Demográfica” (convergência gradativa da fecundidade para
1,4 + tendência pesada mortalidade + tendência pesada migrações);

•

Cenário “Estabilização Demográfica” (evolução gradativa da fecundidade para
1,9 / 2,1 + tendência pesada mortalidade + tendência pesada migrações);

•

Cenário “Explosão Demográfica” (evolução gradativa da fecundidade para 2,4 +
tendência pesada mortalidade + tendência pesada emigrações).
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Neste contexto, a Ásia continuará com a importância relativa que sempre teve, ou seja,
representar mais de metade da população mundial, 3.917 milhões de habitantes em
2005, 4.742 em 2025 e 5.222 milhões em 2050 (cenário estabilização).
A América Latina está actualmente na sua fase de expansão máxima. Os 520 milhões
observados em 2000 tendem a evoluir para 687 milhões em 2025 e para 768 milhões em
2050 (cenário médio).
A África será o continente com maior expansão, no presente século. Os actuais 796
milhões de habitantes existentes nesta importante região do mundo irão continuar a
aumentar – 1.292 milhões em 2025 e quase 1.803 milhões de habitantes em 2050.

Cenários de Evolução da População Mundial (Milhões)
2000
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Fonte: Naç ões Unidas

SaeR - Abril 2005 - 18

C. Explosão

Cenário Estabilização (Intermédio) de Evolução da População
Mundial por Regiões (Milhões)
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Fonte: Naç ões Unidas

Os dois países da América do Norte terão uma evolução semelhante: crescerão de 316
milhões para 394 milhões no ano 2025 e estabilizarão a sua população com 448 milhões
até 2050 (tendência pesada).
Finalmente, temos a Europa com os seus 727 milhões de habitantes em 2003. Todos os
cenários apontam para uma diminuição da população até 2025. Esta diminuição pode
variar entre 675 milhões de habitantes (transição rápida) e 716 milhões de habitantes
(transição mais lenta).
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Cenário Estabilização (Intermédio) de Evolução da População da
Europa por Regiões (Milhões)
2000

350

2005

300

2010
250

2015
200

2020

150

2025

100

Colunas
3D 7
2050

50
0
Europa Norte

Europa Ocidental

Europa Oriental

Europa Sul

Fonte: Naç ões Unidas

No entanto, quando observamos a evolução da população europeia por regiões,
verificamos facilmente que as tendências, em cada cenário, são muito idênticas. A
maior diferenciação reside nos comportamentos globais evolutivos de cada região: a
Europa Oriental é a região com maior declínio populacional, seguindo-se, embora de
forma mais atenuada, a Europa do Sul; a Europa do Norte e a Europa Ocidental tendem
para uma estabilização da população.
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Cenários de Evolução da População da Europa por Regiões (Milhões)
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Fonte: Naç ões Unidas

Assim, numa perspectiva global dos grandes volumes populacionais, a Europa, no seu
conjunto, tende para uma população que estabilizará à volta dos 700 milhões de
habitantes, no caso de não existirem factores aceleradores do crescimento como pode
ser o caso das migrações. Esta evolução global será acompanhada por grandes
modificações estruturais que evoluem no sentido do reforço dos grupos etários nas
idades mais avançadas, conforme iremos analisar mais detalhadamente no ponto
seguinte.
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Evolução da População da Europa por Grandes Grupos de
Idades no Cenário de Estabilização (Milhões)
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Fonte: Naç ões Unidas
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A Europa, conforme vimos anteriormente, é a região do mundo com mais baixa taxa de
crescimento da população. No início do século tinha um total de 727 milhões de
habitantes, crescendo naturalmente a um ritmo médio de 0,1% ao ano. Este ritmo
tenderá globalmente a diminuir, uma vez que são cada vez mais os países que terão
crescimento zero ou negativo.
Nos próximos vinte anos, a população europeia terá no máximo 700 milhões de
habitantes e, prevê-se a estabilização do seu crescimento. É apenas uma referência
teórica, uma vez que ninguém acredita nessa estabilização. Na generalidade dos países
que a integram, e em particular nos países mais povoados, os sintomas de declínio são
não só mais do que evidentes como irreversíveis, mesmo que medidas corajosas e
eficazes sejam tomadas no presente. O pequeno crescimento da Europa é
dominantemente feito à custa de um reduzido número de países. Porém, estes países não
têm um modelo original de evolução demográfica. Têm apenas um pequeno atraso no
tempo, o qual estará completamente recuperado nos próximos anos. Esta estabilização,
seguida do declínio da população, será acompanhada pelo continuar do processo de
envelhecimento e pela novidade adicional muito importante: o número de idosos irá
ultrapassar o número de jovens.
A causa principal desta evolução é o declínio da fecundidade. Apesar das diferenças
económicas, sociais e culturais existentes, os países europeus mostram que estão a
seguir um modelo único. Em todos os países deixou de existir a «necessidade agrícola»
de famílias numerosas, o custo da criança passou a ser superior ao seu valor (o
verdadeiro valor é o afectivo) e a mulher cada vez mais trabalha fora de casa. Numa
palavra, em momentos mais ou menos diferenciados no tempo, a Europa entrou numa
civilização pós-materialista, onde o desenvolvimento pessoal é mais importante do que
a realização social e material. Consequentemente, a maior parte das mulheres europeias
tem, em média, menos de dois filhos, o que obviamente não chega para substituir as
gerações (são necessários pelo menos dois para substituir o pai e a mãe).
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O nível de mortalidade é igualmente um dos mais baixos do mundo, devido às
condições de higiene e saúde serem das mais avançadas. Não se prevê uma alteração
substancial a esta situação. Nestes termos, a não ser no caso de ocorrerem factos por ora
imprevisíveis, a evolução da mortalidade terá pouca importância na apreciação da
problemática demográfica europeia.
Quanto aos movimentos migratórios, sabemos que tradicionalmente têm desempenhado
um papel importante na dinâmica populacional desta região. Os «excessos de
população» europeia, nas duas primeiras fases da transição demográfica, permitiram a
expansão numérica das «novas europas». Os «défices de população», a seguir à
Segunda Guerra Mundial, foram compensados pelo recurso à imigração. Nos dois casos,
a Europa regulou-se sempre através de trocas com o exterior.
Sem entrarmos em linha de conta com os movimentos da Europa do Sul para a Europa
do Norte e para a Europa Ocidental, nem com as migrações «forçadas» na Europa
Oriental, a Europa tem manifestado, no seu conjunto, uma grande tendência para a
atracção.
A evolução demográfica europeia que acabamos de apresentar, apesar de ser
aparentemente simples, não tem um consenso generalizado em matéria de
consequências. Um sector importante do pensamento demográfico contemporâneo julga
que um crescimento igual a zero ou negativo é dramático para a Europa por razões
económicas, sociais e de defesa; outros pensam que tal evolução vai permitir um
abrandamento no congestionamento das cidades e melhorar a qualidade de vida.
Qualquer que seja o ponto de vista, a Europa terá que enfrentar, num futuro próximo,
um conjunto de problemas de natureza demográfica, futuro esse que em parte já
começou. Ignorando deliberadamente o acessório, concentrando-nos no fundamental,
pensamos que existem vários tipos de desafios de natureza demográfica (que se podem
transformar em oportunidades) que poderão ter impacto na prospectiva do turismo: os
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relacionados com as estruturas demográficas, o envelhecimento, ciclo de vida e tempos
livres; e os relacionados com a emergência da “mosaic society”

1.3. AS GRANDES TENDÊNCIAS E OS FACTORES
DETERMINANTES PARA O TURISMO
Nos próximos anos, o mundo será caracterizado pela penetração da tecnologia em todos
os aspectos da vida. Tornar-se-á possível que cada pessoa possa viver a sua vida com
limitada exposição aos outros, normas de serviço automatizadas, livre acesso a tudo e
num mundo onde a troca de informação sobre os mais variados assuntos possa ser feita
a partir de casa. Consequentemente, as pessoas porão em risco o contacto social, sendo
o turismo o principal meio para contrariar tal situação.
Nos próximos 20 anos os turistas terão muito provavelmente conquistado todas as
regiões do globo, bem como (para uma pequena minoria com poder de compra e gosto
pelas aventuras excepcionais) assumido compromisso com viagens a pequenas órbitas
espaciais e até mesmo à lua. O número de pessoas que viajam continuará a crescer no
século XXI, embora a população europeia tenha tendência a estabilizar e até mesmo a
diminuir.
Apesar do grande volume de movimentos turísticos previstos para 2020, é também
importante reconhecer que o turismo internacional tem ainda muito potencial para
explorar. Se as características das chegadas turísticas internacionais estão ajustadas ao
número de turistas internacionais activos (através da aplicação de factores que têm em
conta os turistas que visitam mais do que um país por viagem e fazem viagens
múltiplas), a proporção da população mundial envolvida no turismo internacional está
calculada em cerca de 3.5%. Se aplicarmos um processo de triagem, no sentido de
eliminar as pessoas que pela idade, doença / enfermidade ou recursos financeiros são
incapazes de suportar viagens internacionais, o nível de penetração da real
potencialidade da população no turismo internacional em 2020, pode ser encarado na
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ordem dos 7% o que nos leva a admitir estarmos ainda perante um sector ainda na sua
fase embrionária.
Existe um conjunto de factores determinantes e tendências a nível global, com impacto
na diversidade regional e, consequentemente, na actividade turística, influenciando o
destino e origem dos fluxos turísticos. Esses factores e tendências são os seguintes:
•

A propensão para o consumo, nomeadamente para o consumo turístico, depende
do rendimento disponível. Assim, a segmentação da procura e o “targeting” de
clientes deverão ser baseados no rendimento disponível e no “share of wallet”
para despesas com actividades turísticas – elementos que apresentam uma forte
correlação com a frequência de viagens, estadias médias e gastos médios. Se, no
momento actual, 60% do consumo a nível mundial está concentrado em pouco
mais de 10% da população, com a Europa a representar cerca de 30% do
consumo mundial (e os seus países constituintes apresentando taxas de
consumidores efectivos, relativas à população, superiores a 90%) no primeiro
quartel do século XXI os países com maior emissão de turistas continuarão a ser
os mais industrializados, como é o caso da Alemanha, Japão, Estados Unidos,
Reino Unido e França. No entanto, no Top 10 estimado para 2020 irão passar a
existir dois novos países emissores: a China e a Federação Russa.

•

A alteração da dicotomia trabalho / lazer afecta a organização dos tempos livres
e do trabalho, determinando as épocas e frequência de viagem, com impacto, na
sazonalidade e economia do turismo. Por um lado, o aumento da pressão para
manter o emprego leva as pessoas a trabalhar mais horas e dificulta a marcação
de férias, principalmente quando é cada vez mais frequente a existência na
mesma casa de dois indivíduos com rendimento. Esta tendência influencia a
escolha do destino turístico, determinando a necessidade de maximizar o tempo
disponível e procurando conjugar “short-breaks” com períodos de relaxamento
mais longos. Por outro lado, a globalização e os novos modelos de organização e
a flexibilidade dos processos permitirão substituir empregos “full time” por
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novas formas de trabalhar mais flexíveis e com mais tempo para o lazer, embora
por períodos mais curtos.
•

A extensão da vida laboral e as tendências dos novos esquemas de pensões,
como resposta à aceleração significativa do envelhecimento demográfico nos
países desenvolvidos e à estabilização (senão mesmo diminuição) do volume de
população terão repercussões significativas. Configuram-se dois cenários com
impacto real na procura de produtos e serviços turísticos: a manutenção das
actuais idades de reforma que provocará uma acelerada expansão dos
consumidores

potenciais

pertencentes

às

idades

mais

avançadas;

alternativamente, a subida gradativa da actual idade de reforma poderá significar
uma maior estabilização dos potenciais consumidores pertencentes ao grupo
etário com idade superior aos 65 anos. De qualquer maneira, o peso deste
segmento de consumidores manter-se-á elevado.
•

As estruturas familiares estão a diversificar-se como consequência do crescente
individualismo, diversidade na sociedade e alterações dos padrões culturais e das
suas próprias regras. Vários indicadores demonstram uma tendência para
alteração do padrão tradicional de família, com o surgimento de agregados
familiares mais reduzidos, aumento dos agregados sem filhos, aumento dos
agregados com filhos e apenas um pai, declínio das taxas de casamento, aumento
da coabitação, aumento dos divórcios e dos nascimentos fora do casamento. Este
cenário contribui para modificar e fragmentar os padrões de consumo de
produtos e serviços turísticos, bem como os perfis de turistas.

•

O crescimento do volume de movimentos migratórios, bem como a alteração da
estrutura dos mesmos (“com mais migrantes a deslocarem-se para países de
rendimento mais elevado e a quererem manter as suas identidades culturais e os
seus laços com os respectivos países de origem”) deverão produzir importantes
efeitos no desenvolvimento turístico das regiões e na sua capacidade de captação
de turistas. Os principais impactos das políticas de imigração, a curto prazo,
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deverão fazer-se sentir ao nível da alteração da oferta – qualificação da mão-deobra e custo do trabalho – e a longo prazo, como potencial fomento do turismo
VFR (“Visiting Friends and Relatives”) e de Turismo Residencial.
•

Ao nível da mobilidade e dos transportes estão em curso grandes transformações
com impacto no turismo do futuro. Para Portugal, é de destacar a reorganização
do transporte aéreo com os modelos de negócio das “low cost carriers” que
permitirão intensificar a massificação e banalização das viagens aéreas e
turismo, assim como a redução do peso da viagem no orçamento do turista,
libertando mais verbas para gastos no destino. Também a abertura do mercado
ferroviário resultará numa queda de preços e na melhoria da rapidez de viagem
entre os grandes centros urbanos. No mesmo sentido, o TGV irá também abrir
novas oportunidades em relação à rapidez e flexibilidade, que no caso português
ficará limitado à Península Ibérica.

•

Os desenvolvimentos registados e previstos ao nível das tecnologias de
informação e comunicação (TIC) e da inovação permitem antecipar o
aparecimento de novos conceitos de negócios no turismo, que contribuirão, ao
mesmo tempo para melhorar a eficácia e eficiência dos modelos actuais.
Destaca-se o seu papel na disponibilização de informação de qualidade para
apoiar o turista durante processo de selecção do destino, criando novas
oportunidades de acesso, assim com novos canais de distribuição. Além da
Internet, o desenvolvimento de algumas TIC – banda larga, “wireless”, TV
Interactiva ou UMTS – afectará o processo de compra de produtos e serviços
turísticos no futuro próximo. A velocidade de evolução das tecnologias e
comunicações associada à crescente natureza individualista e independente dos
consumidores, define uma tendência de supremacia do “DIY – Do It Yourself”
suportada por ferramentas de informação e suporte à composição, decisão e
aquisição das suas “experiências” turísticas.
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•

A estabilidade político-social não constitui, na sua essência, um factor motivador
na captação de turismo. No entanto, a sua inexistência, ou seja, a verificação de
um contexto de instabilidade em determinada nação ou região que possa colocar
no horizonte a possibilidade de desencadeamento de guerras, terrorismo ou
epidemias, constitui um factor fortemente desmotivador na selecção do destino.
Além disso, a mitigação de efeitos de instabilidade político-social, como o do
“11 de Setembro”, implicam fortes investimentos em comunicação e reforço da
segurança percebida pelo indivíduo. Neste contexto, refira-se a importância dos
media e da relação com os principais meios de comunicação na gestão da
procura de um destino turístico, dada a sua importância na criação da percepção
no turista.

•

O clima e o ambiente sustentável é outro factor determinante na selecção de um
destino turístico, sendo o equilíbrio natural, as paisagens virgens e a diversidade
de fauna e flora umas das grandes fontes de atracção turística para o turista do
futuro. As perspectivas de alteração climática poderão colocar algumas barreiras
a destinos turísticos do Sul / Sudoeste da Europa e Bacia Mediterrânica, quer
pelo aumento das temperaturas para níveis demasiado e desconfortavelmente
elevados, quer pelas alterações que serão induzidas ao ecossistema da região.
Sendo o turista do futuro um consumidor cada vez mais consciente e exigente
em termos ambientais, os destinos turísticos serão cada vez mais avaliados em
termos da sustentabilidade do seu desenvolvimento.
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PARTE II – A CONSTELAÇÃO DO TURISMO DE
PORTUGAL:
AS
GRANDES
QUESTÕES,
PRESSÕES DE MUDANÇA E LINHAS DE FORÇA.

As análises detalhadas efectuadas e apresentadas nos volumes anteriores do presente
relatório levantam um conjunto de questões-chave, pressões de mudança e linhas de
força determinantes para o turismo em Portugal. Essas questões, pressões e linhas de
força são sistematizadas no quadro seguinte e desenvolvido sinteticamente no presente
capítulo.
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2.1. UMA DESCONTINUIDADE
PORTUGUESA

NA

ECONOMIA

A proposta de reinventar o turismo deve ser entendida como uma necessidade imposta
pela mudança do padrão de modernização da economia (que passou, no curto intervalo
de três décadas, por três configurações diferentes: a economia nacional protegida, a
economia internacionalizada administrada e a economia da globalização competitiva),
que obriga a reconsiderar o conteúdo e a relevância relativa de cada sector no sistema de
actividades económicas).
Ainda que não tivesse havido esta alteração nos padrões de modernização, que
implicam a reformulação das estratégias económicas e sectoriais, haveria a necessidade
de reinventar o turismo para o ajustar à mudança do padrão demográfico, com a
tendência para o envelhecimento das populações das sociedades mais desenvolvidas, o
que também obriga a ter em conta que o tempo de vida no estatuto e nas condições
financeiras de reformado será mais longo.
Os processos culturais de modernização têm vindo a desenvolver-se em modalidades de
diferenciação de padrões de comportamento e de diversificação de procura, conduzindo
a uma crescente fragmentação do consumo de produtos culturais e de divertimento, mas
também a uma alteração dos equipamentos usados no consumo cultural ou nas
actividades físicas.
A generalidade dos sectores económicos tem de proceder a reformulações das suas
estratégias e a reconversões empresariais para se ajustarem a estas novas condições. O
sector do turismo, porém, é mais sensível a estes tipos de mudanças, na medida em que
tem de acompanhar muito de perto – e, idealmente, tem de antecipar – o que são as
alterações de modelos de comportamento e as transformações nos hábitos sociais.
Reinventar o turismo não é uma mera actualização de uma marca, a subida de grau de
um estilo já estabelecido ou a exploração mais intensa de alguns segmentos de procura.
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Essas seriam opções adequadas para linhas de continuidade, mas revelam-se ineficazes
quando a mudança nas linhas de tendência da economia tem a forma de uma
descontinuidade.
Reinventar o turismo é, nas condições actuais, repensar o que se tem de oferecer, o que
são os produtos e equipamentos adequados para a procura actual e futura, o que é o
papel e o peso do sector na configuração da economia futura – sendo certo que este
último ponto determina o que será o tipo e a quantidade de recursos a que terão acesso
as iniciativas para o sector do turismo no caso específico da economia portuguesa.
As mudanças nos padrões de modernização, e as suas consequências nos modelos de
desenvolvimento de cada economia, são processos que se desenvolvem na escala
mundial e a que nenhuma economia nacional poderia querer resistir. Mais eficaz será
interpretar o que significa essa mudança e aproveitar as oportunidades que oferece.
Os padrões de modernização correspondem aos sistemas de condições estratégicas e,
na evolução histórica, são identificáveis três grandes padrões de modernização:
•

O padrão do mercado nacional e das economias protegidas, onde os
dispositivos de regulação eram instalados e operacionalizados pelos decisores
nacionais;

•

O padrão do mercado internacional e das economias administradas, onde
os dispositivos de regulação combinam instrumentos de base nacional com
normas, regras administrativas e acordos de incidência internacional;

•

O padrão do mercado global e das economias competitivas, onde ainda
subsistem dispositivos de regulação vindos dos dois padrões anteriores mas
onde as regulações estratégicas relevantes passam a ser instaladas e
operacionalizadas por redes de agentes económicos, redes de actividades e
redes de sectores que já não estão subordinadas às dimensões espaciais
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nacionais e obedecem às condições competitivas dessas actividades e
sectores.
Os modelos de desenvolvimento correspondem ao funcionamento estruturado de um
sistema económico, integrando um sistema de empresas, de actividades e de sectores
que asseguram a sua viabilidade continuada, ou a sua reprodução, dentro do padrão de
modernização que é dominante em cada período.
É provável que as fases de mudança de padrão de modernização, sobretudo se
ocorrerem num período relativamente curto, em que se torna difícil difundir a
informação relevante sobre o que significa essa alteração das condições estratégicas
para o funcionamento das economias, impliquem a crise de descontinuidade do modelo
de desenvolvimento, que deixa de produzir resultados satisfatórios em termos de
reprodução das actividades e sectores existentes, assim como deixa de obter taxas de
crescimento satisfatórias.
A combinação de uma mudança do padrão de modernização com a crise do modelo de
desenvolvimento gera um contexto de crise de grande intensidade, o que justifica a
designação de crise de descontinuidade.
Há experiências, equipamentos, infra-estruturas, actividades, empresas e recursos que
transitam de um período para o outro apesar da descontinuidade, mas o seu modo de
utilização e de funcionamento já não será o mesmo. Mas também há muitas relações e
actividades do passado que não transitam para a fase seguinte e que, a persistirem, terão
de depender de formas de apoio e de subsídio que lhes oferecem uma viabilidade
temporária e artificial, mas que prejudicam o desenvolvimento dos que já estão a operar
no novo padrão de modernização e a construir um novo modelo de desenvolvimento.
Estas relações entre o padrão de modernização e o modelo de desenvolvimento podem
ser ilustradas no quadro seguinte.
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CRISE DE DESCONTINUIDADE DO MODELO
DE DESENVOLVIMENTO
FASES DE TRANSIÇÃO ENTRE
PADRÕES DE MODERNIZAÇÃO

PIB
INDICADOR DE EFICIÊNCIA DO
MODELO DE DESENVOLVIMENTO

TEMPO

PADRÕES DE
MODERNIZAÇÃO

MERCADO GLOBAL
MERCADO
INTERNACIONAL

ECONOMIA
COMPETITIVA

ECONOMIA
ADMINISTRADA
MERCADO
NACIONAL
ECONOMIA
PROTEGIDA

Como é de esperar quando se está num contexto de aproximação a uma crise de
descontinuidade, aumenta a turbulência nas relações sociais com implicações
económicas (com os diversos grupos de interesses a procurarem defender as suas
posições e o que consideram ser os seus direitos adquiridos), aumenta o grau de
incerteza em que se tomam as decisões económicas (porque há a percepção de que o
esgotamento do modelo de desenvolvimento vai implicar profundas reformulações na
estrutura económica e na articulação dos sectores, mas também há a percepção de que
este processo de reformulação não está a ser conduzido por um programa estratégico) e
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surge como ideia central a noção de que o futuro será diferente do presente sem que se
saiba de que modo se vai impor essa diferença.
Estes períodos de incerteza e de instabilidade, de mudança de configuração (tanto no
padrão de modernização como no modelo de desenvolvimento), alteram as relações
entre os sectores na economia (em função da sua competitividade) e alteram a
distribuição dos recursos entre os sectores (em função da sua atractividade ou da sua
imagem de oportunidades para o futuro). Muda a hierarquia dos sectores, em termos da
sua relevância para a estratégia de desenvolvimento e mudam os comportamentos
sociais de modo a adaptarem-se às novas exigências do emprego competitivo.
Com a passagem para o padrão de modernização da globalização competitiva altera-se a
tradicional dependência nacional dos recursos humanos e de capital como
condicionantes do modelo de desenvolvimento e da escala dos projectos de
investimento.
Os recursos humanos, sobretudo aqueles que têm qualificações especializadas, passaram
a ser tratados como uma “commodity” que se obtém nos mercados internacionais e que
se organiza em função do projecto específico que se quer concretizar. Com os
progressos realizados em termos de mobilidade e de comunicação à distância, ficam
facilitadas a deslocalização das actividades económicas e a estruturação das actividades
económicas em diferentes regiões através da replicação dos mesmos modelos
produtivos e organizativos, que passam a funcionar como os padrões de
competitividade. O factor crítico de sucesso passou a ser a formação de plataformas de
localização de actividades, pois essa será a condição motivadora da reunião dos recursos
humanos necessários para a realização desse projecto empresarial.
O capital para investimento passa a estar condicionado pela hierarquia dos sectores em
termos de oportunidades e de qualidade dos projectos, obedecendo aos critérios da
viabilidade da actividade e, em especial, ao volume da procura. Em geral, também o
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capital se tornou uma “commodity”, que se obtém no mercado internacional e se
organiza em função do projecto específico que se quer concretizar.
A entrada no padrão de modernização da globalização competitiva implica que o
modelo de desenvolvimento passe a ser estruturado por uma estratégia “neo-ricardiana”:
nas condições estratégicas da globalização competitiva, o lema é “que cada um faça o
que melhor sabe fazer” e será a partir desta especialização – se tiver sucesso na relação
de competição mundial – que se estabelece a atractividade dos capitais e se consolida a
justificação da especialização. Mas é uma estratégia em que a óptica sectorial se
autonomiza da dinâmica do sistema económico nacional e o mercado de referência
passa a ser o mundial ou, pelo menos, o regional (no caso português, o mercado
ibérico), mas já não será o mercado nacional.
O modo como essa descontinuidade se manifesta nas relações económicas é conhecido.
Quando deixam de ser operacionais os dispositivos tradicionais de regulação que eram
típicos da economia nacional protegida, as correcções dos desequilíbrios acumulados
são feitas pela inviabilidade de empresas e de sectores de actividade, com as
consequentes implicações no desemprego e na contracção do mercado interno. Este
processo tende a ser mais rápido onde a evolução dos custos unitários do trabalho
(rendimentos do trabalho ponderados pela produtividade) for desfavorável, pois esta
relação pode ser o resultado de duas tendências indesejáveis: salários baixos não podem
baixar mais e uma produtividade baixa significa que mesmo salários baixos são
excessivos na comparação competitiva. Nestes termos, o ponto de descontinuidade pode
ser cenarizado como um súbito aumento de falências de empresas, de bloqueamento de
sectores e de desemprego. As respostas possíveis num contexto deste tipo terão de
colocar no primeiro plano a reformulação do modelo de desenvolvimento, a alteração
dos comportamentos sociais com relevância na economia (para valorizar os
comportamentos competitivos) e da combinação dos factores produtivos (para reduzir a
vulnerabilidade dos custos unitários do trabalho excessivos), mas também as escolhas
dos sectores estratégicos (para valorizar os sectores com maior potencial competitivo,
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com maior capacidade de absorção do volume de trabalho disponível na sociedade e
com maior densidade de relações intersectoriais no espaço económico nacional).
É neste quadro, definido pela possibilidade da descontinuidade na linha de evolução da
economia portuguesa, que a oportunidade estratégica de reinvenção do sector do
turismo aparece como uma plataforma necessária, não só na perspectiva das actividades
e empresas do sector, mas também pelo potencial de ligações que oferece em relação a
outros sectores que já existem ou podem ser implantados com rapidez no sistema
económico português.
Pelas suas características próprias:
•

Como vocação económica dotada com recursos naturais, como sector com
experiência acumulada,

•

Como rede de empresas com capacidade para aproveitar a dimensão
internacional do seu mercado,

•

Como actividade com grande capacidade de absorção de trabalho e com
condições para oferecer formação polivalente de aquisição rápida,

•

Como sector que obtém receitas relevantes para a Balança Comercial,

•

Como actividade que proporciona a possibilidade de uma articulação flexível
de entidades privadas, entidades administrativas e sistema financeiro,

o sector do turismo é, para Portugal, uma plataforma estratégica valiosa para dar
conteúdo à necessidade simultânea de reformular o modelo de desenvolvimento e de
organizar o ajustamento ao padrão de modernização da globalização competitiva.
O choque provocado pela globalização competitiva alterou, de modo radical, a estrutura
da organização das economias. Qualquer que seja o futuro do processo da globalização
competitiva, qualquer que seja o sucesso dos que se opõem aos seus efeitos ou dos que
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procuram intensificar a sua dinâmica, já não será possível voltar à estrutura de
organização das economias nacionais como economias completas, onde todos os
sectores estavam representados como condição de assegurar a autonomia nacional,
como condição de afirmação da soberania económica.
Esta é uma alteração estratégica fundamental, na medida em que impede que se
continue a admitir como possível que se mantenham sectores pouco competitivos num
sistema económico nacional só porque isso era necessário para completar a
configuração de uma economia autónoma.
Mas desta mudança também decorre que nem investidores, nem trabalhadores, podem
esperar manter “rendas de nacionalismo económico” se não conseguirem assegurar
níveis adequados de competitividade, na medida em que os produtos da generalidade
dos sectores estão disponíveis nos mercados internacionais como condições suficientes
de garantia de abastecimento – e em padrões de custos mais favoráveis do que os que se
podem obter nas economias nacionais que não tenham uma especialização efectiva
nesses sectores. Esta alteração estratégia tem repercussões directas na transformação
dos hábitos económicos estabelecidos:
•

A garantia de emprego e a garantia de remuneração dos capitais deixam de estar
dependentes de decisões políticas nacionais;

•

Se deixa de haver proteccionismo das barreiras alfandegárias, também deixa de
haver proteccionismo político do emprego e das aplicações de capitais;

•

A consequência será uma significativa libertação e mobilidade destes dois
factores, o trabalho e o capital, que tenderão a procurar abandonar os sectores
vulneráveis – aqueles que não resistem à comparação com as normas
competitivas internacionais – para procurarem ocupação e aplicação nos sectores
que se mostrarem mais promissores em termos das comparações internacionais;

SaeR - Abril 2005 - 39

•

Os equilíbrios internos constituintes da densidade e da estabilidade do tecido
económico ficam subordinados à comparação de competitividades, que podem
implicar uma mudança súbita de fornecedores, de contratos de subcontratação
ou de volume de emprego.

•

Deixa de haver tempo para absorver internamente as consequências das
mudanças económicas, pois as empresas e os sectores têm de responder com
rapidez às alterações das condições competitivas.

•

Cada empresa e cada sector já não se comparam com as empresas e os sectores
que operam na sua economia nacional, a sua referenciação é feita em relação aos
seus concorrentes, onde quer que estes se situem.

A dificuldade da gestão estratégica deste período de mudança entre duas configurações
diferentes de organização da economia está na compatibilização da libertação de
recursos que vêm de empresas e sectores que perderam a sua viabilidade com a sua
orientação para as empresas e os sectores que já estejam a ser concebidos ou a operar no
contexto da nova configuração.
A entrada em operação no mercado mundial dos sistemas produtivos orientais, com
motivação competitiva nos comportamentos sociais e com investimentos industriais já
realizados no contexto das novas tecnologias, tenderão a provocar o abandono da
produção industrial nas economias desenvolvidas há mais tempo ou onde os
comportamentos sociais não estão orientados para a competição produtiva mas sim para
a exploração dos dispositivos distributivos. A terciarização das economias maduras ou
das economias que não chegaram a atingir um elevado nível de desenvolvimento nas
actividades industriais vai ser um traço forte das tendências futuras – uma informação
decisiva no caso da Europa, onde a continuidade da actividade industrial só terá
condições de viabilidade em segmentos de alto valor acrescentado ou de interrelações
complexas entre diversos sectores.
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Esta terciarização, por sua vez, terá de ser entendida em toda a larga gama de serviços
que podem ser organizados, desde o aproveitamento de recursos não qualificados até às
actividades de coordenação e de tratamento da informação que funcionem como
factores de racionalização das actividades industriais em toda a escala mundial. A
mudança da configuração da economia completa para a economia dos sectores não é o
abandono de uma e a concentração na outra, também é a alteração da antiga
configuração por efeito da existência da nova configuração.
Por outro lado, a exploração das potencialidades dos sectores numa economia moderna,
que tem de considerar o efeito da mobilidade e o efeito do alargamento dos mercados
das escalas nacional e internacional para as escalas continental e mundial, também tem
de considerar o efeito das novas tecnologias, que utilizam as novas possibilidades de
tratamento da informação, de comunicação rápida, de gestão das mobilidades e de
organização de serviços complexos. São estes efeitos das novas tecnologias que dão
realidade prática ao projecto estratégico de mudanças das escalas, mas também são estes
efeitos das novas tecnologias que impossibilitam o retorno às condições anteriores de
organização das actividades económicas.
Finalmente, nestas novas condições de escala, a expansão dos sectores deixa de estar
limitada às suas oportunidades locais, dependentes do seu ambiente económico
próximo, e passa a estar associada à sua capacidade de deslocação no espaço que será
função da sua capacidade de replicar organizações eficientes em diferentes pontos do
espaço mundial. É neste quadro que, para a economia portuguesa, o sector do turismo
pode ser apresentado e desenvolvido como um dos vectores estruturantes da nova
configuração de organização da economia.
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2.2. A CONSTELAÇÃO DO TURISMO E A SUA
IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
ECONOMIA PORTUGUESA
A “economia ricardiana”, ou economia que tem a sua estratégia de desenvolvimento
estruturada numa óptica de sectores é a que está associada ao padrão de modernização
da globalização competitiva, na medida em que este padrão não tem diferenciações de
fronteiras e mesmo os seus factores produtivos – do trabalho ao capital – são captáveis
no mercado global desde que os projectos se apresentem com condições de viabilidade e
de sustentabilidade. A escala de um sector deixou de estar limitada à sua localização
nacional ou só o estará na medida em que precisar de sectores complementares para
organizar a oferta do seu produto.
É neste sistema de critérios que o sector do turismo aparece – desde que adequadamente
reinventado, para se adaptar às novas condições estratégicas – num lugar de relevo
quando se avaliam as oportunidades abertas para a economia portuguesa. Como sector
de serviços qualificados com elevado valor acrescentado e com grande capacidade de
criação de emprego (desde que articulado com a necessária flexibilidade na organização
do trabalho para uma actividade que tem uma forte dependência sazonal), também é um
sector onde a dotação de equipamentos encontra resposta adequada no interior da
economia portuguesa (que tem capacidade produtiva instalada e competências
adequadas a uma permanente actualização dos equipamentos), o que reforça o seu efeito
multiplicador interno e não constitui pressão significativa na Balança Comercial. Como
sector que opera no mercado global, também constitui um factor de modernização de
comportamentos económicos internos, obrigando à interiorização de normas
competitivas e de exigência de padrões de qualidade, na medida em que é um sector
que, pela sua natureza, tem de estar centrado na óptica da satisfação do cliente e na
permanente comparação com o que é a oferta dos concorrentes.
Uma concretização bem sucedida na estratégia de reinvenção do turismo em Portugal
implicaria uma valorização relevante da imagem de Portugal com efeitos positivos na
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atracção de investimentos para outros sectores económicos, mesmo naqueles que não
têm nenhuma ligação matricial com o turismo. Nas condições actuais e futuras, a
captação de procura turística exige uma actividade de promoção da identidade cultural
das áreas de atracção, uma elaboração de narrativas atractivas ligadas à identidade
cultural e social das áreas de acolhimento, que obrigam a integrar toda a sociedade num
mesmo tipo de comportamentos gerais em relação à actividade económica e em relação
à satisfação das expectativas dos clientes. É, também, uma forma de modernização
económica, no sentido em que os comportamentos sociais com relevância para a
economia são parte integrante das oportunidades de investimento e de procura de bens e
serviços para todos os sectores da economia. Neste sentido, a difusão na sociedade de
uma perspectiva estratégica de reinvenção do turismo deve ser vista como uma parte
integrada no processo geral de ajustamento do modelo de desenvolvimento às condições
do padrão de modernização da globalização competitiva. Em termos gerais, a
reinvenção do turismo em Portugal é um prólogo, ou um capítulo inicial, de uma
estratégia de reinvenção da modernização económica para Portugal.
Numa sociedade que tem tido a sua cultura económica estruturada em função dos
dispositivos distributivos e da conquista de rendas protegidas – que é incompatível com
as exigências comparativas do padrão de modernização da globalização competitiva que
é o quadro relevante para as decisões económicas no presente e no futuro –, a difusão
social das normas competitivas de uma actividade como a do turismo (necessariamente
orientada para o exterior) contribuirá para reconverter aquela cultura económica através
de um efeito de demonstração de difusão rápida em toda a sociedade. Esta exigência
constitui, por sua vez, uma condição essencial para que este sector de serviços
qualificados e de equipamentos evoluídos possa explorar todas as suas oportunidades.
Este poderá mesmo ser o efeito indirecto mais importante da reinvenção do turismo se
esta ocorrer, como é provável que aconteça, na vizinhança de um ponto de
descontinuidade na linha de evolução da economia portuguesa.
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Para o horizonte da nova configuração da economia dos sectores, as potencialidades do
sector do turismo aparecem como uma componente estratégica de primeira importância
para a reformulação do modelo de desenvolvimento económico de Portugal. Estas novas
potencialidades do sector do turismo não seriam concretizáveis se não fosse previsível
que os sectores económicos tradicionais vão libertar recursos e que, nesse processo de
destruição criativa, também se vai assistir a uma alteração dos comportamentos e
expectativas sociais, gradualmente mais orientados para a competitividade e menos para
a preservação de direitos e privilégios baseados em políticas sociais cujo financiamento
continuado não estará assegurado se não houver reformulação do modelo de
desenvolvimento económico.
O sector do turismo, entendido como a articulação complexa de múltiplas plataformas
de serviços, com uma gama muito larga de qualificações, é, para Portugal, ao mesmo
tempo uma oportunidade de inovação empresarial, uma oportunidade de investimento e
de construção de equipamentos, uma possibilidade de atracção de capitais e o mais
importante vector de criação de emprego para diferentes graus de qualificação e de
especialização.
Tanto a análise estratégica como a avaliação do risco, assim como a determinação da
medida do potencial de estruturação que é oferecido pelo sector do turismo para um
novo modelo de desenvolvimento para Portugal, deverão considerar estas diversas
dimensões:
•

A mudança necessária na economia portuguesa (que implica a alteração da
perspectiva estratégica de aplicação dos recursos);

•

A dinâmica de crise que essa mudança vai gerar (implicando a libertação de
recursos que terão de encontrar uma aplicação alternativa e, sobretudo, que
terão de estabelecer novos vectores de estruturação das decisões empresarias,
quando se passa de um espaço económico nacional protegido para um espaço
económico integrado competitivo);
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•

E a transformação do enquadramento internacional, com a nova definição de
áreas de conflitualidade, de turbulência, de insegurança e de estabilidade, de
segurança e de mobilidade garantida.

A necessidade da mudança da economia portuguesa implica a sua internacionalização.
Mas esse processo já não se fará pela via da balança comercial, das estratégias de
promoção das exportações a partir de uma economia nacional, mas sim pela via da
integração num espaço competitivo alargado, onde a selecção das vantagens
competitivas e das especializações passa a ser o critério estratégico central. É uma
internacionalização de tipo novo, que tem de respeitar condições que se articulam umas
com as outras, de tal modo que resultados inadequados numa são suficientes para
prejudicar o sistema de decisão estratégica no seu conjunto. A sistematização destas
condições pode ser vista na figura seguinte.

O que se passa neste período de descontinuidade, quando se evolui do padrão de
modernização da economia fechada (ou economia nacional protegida) para a economia
aberta (ou economia inserida na globalização competitiva), é mais do que um mero
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ajustamento a novas condições económicas. Do que se trata, efectivamente, é da
necessidade de uma reconversão de comportamentos e de modos de identificação das
oportunidades e possibilidades económicas. Com a alteração do padrão de
modernização, são também os anteriores modelos de desenvolvimento, com os hábitos e
expectativas que criaram, que têm de ser revistos, criticados (em função dos novos
indicadores) e reformulados (em função das novas condições estratégicas).
O maior perigo das análises empresariais e sectoriais que se restrinjam a perspectivas de
continuidade é a de ficarem bloqueadas na linha histórica conhecida. Ora o passado, a
história, só podem ser usados como analogias e como elementos de comparação com as
diferenças que o presente e o futuro evidenciam, nunca podem ser utilizados como
prova de validade de um projecto ou como base de prospectiva. Conhecer-se o que se
passou tem utilidade para comparar com o que se está a passar agora no processo de
mudança, mas não determina o que vai ser o resultado dessa mudança. E o que interessa
para a apreciação de um projecto empresarial ou para a análise das potencialidades de
um sector é o resultado da avaliação do significado e do sentido da mudança, e não a
memória de evoluções passadas, pois não é nesse quadro histórico que um qualquer
projecto empresarial se vai concretizar.
O mercado turístico é, pela sua natureza, um mercado comparativo, onde os clientes
fazem a sua avaliação da sociedade onde temporariamente vão viver. A oferta no
mercado do turismo tem a característica própria de ser a oferta da própria sociedade que
acolhe os turistas. A “embalagem” e o enquadramento desse produto pode ser mais ou
menos sofisticada ou mais ou menos artificial, mas o que ela contém será sempre um
segmento dessa sociedade, com o que ela tem de normal, ou de universal, mas também
com o que ela tem de próprio, de singular.
Em sociedades pouco desenvolvidas, mas dotadas de recursos naturais relevantes, é
possível conceber programas de empreendimentos turísticos que estão dedicados ao
aproveitamento focado ou concentrado desses recursos, isolando-os do ambiente
envolvente. São programas que têm de ficar restritos a essas localizações bem definidas
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e, por isso mesmo, tanto os seus equipamentos como os seus recursos humanos podem
ser “importados”, do mesmo modo que esses programas empresariais podem ser
estruturados “chaves na mão”. Todavia, a contrapartida deste tipo de “importação” será
que tem de se manter o isolamento desse tipo de iniciativas, o que impede que possa ser
uma base de modelo de desenvolvimento, na medida em que não tem condições para se
difundir pelo resto dessa economia e dessa sociedade.
No caso de Portugal, este tipo de isolamento de um programa empresarial no sector
turístico não poderia ser feito em condições de criar uma plataforma de oferta mínima e,
para além disso, não corresponderia à utilização adequada das potencialidades do sector
do turismo numa economia com o grau de desenvolvimento da portuguesa.
O potencial efectivo do sector do turismo recomenda que a sociedade portuguesa e o
espaço territorial português sejam determinantemente dedicados e utilizados, de modo
directo ou de modo complementar, em actividades relacionadas com o turismo. É nesta
perspectiva que investimentos pontuais podem ser de pequeno volume e, apesar disso, a
sua articulação em rede pode formar uma base de oferta de turismo muito alta. Mas para
que esse potencial seja devidamente aproveitado, é preciso que toda a sociedade
portuguesa interiorize os comportamentos competitivos que tornem possível e viável a
articulação desta oferta potencial com a procura continuada que sustente, no longo
prazo, este tipo de actividade sectorial.
Para que Portugal possa ser um destino turístico relevante, as suas escalas de referência
terão de ser continentais e mundiais. Para conseguir atingir este tipo de objectivos, de
escala ambiciosa, não será realista desenvolver uma estratégia baseada em
investimentos pontuais de grande dimensão quando tem ao seu alcance a possibilidade
de estabelecer redes de articulação (e de cooperação empresarial) entre um grande
número de projectos empresariais e de investimentos de escala média que, por se
articularem, permitem concretizar uma oferta global de dimensão adequada para as
escalas continental e mundial. Todavia, isso só será realista se for possível integrar
nessa oferta turística a sociedade e o território – o que tem como condição necessária a
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integração do turismo como sector estratégico para o modelo de desenvolvimento
português.
Esta condição necessária não deve ser considerada como excessiva ou como demasiado
ambiciosa. Um exame detalhado do sector do turismo em Portugal mostra que esta
condição já tem de ser respeitada agora, quando ainda não está a ser explorado todo o
seu potencial. De facto, já hoje as actividades do sector turístico em Portugal não podem
ser isoladas do resto da sociedade e da economia. Os empreendimentos no sector
turístico em Portugal não se inserem no modelo do turismo exótico, que fica delimitado
no território e que não tem relações estreitas com a sociedade envolvente, pela óbvia
razão de que o nível de desenvolvimento de Portugal integra, nas suas relações
intersectoriais, as empresas turísticas e pela razão, não menos óbvia, de que não seria
compatível com o modo de organização da sociedade portuguesa estabelecer espaços
fechados e discriminatórios dos residentes nacionais. Pelo contrário, o modo de
exploração das potencialidades turísticas portuguesas implica que esta actividade esteja
plenamente “embutida” na sociedade, que seja um modo de viver no quotidiano desta
sociedade. Mais do que a oferta de recursos especificamente turísticos, a oferta turística
estratégica em Portugal é a própria sociedade (uma oportunidade estratégica que os
operadores e decisores em Espanha compreenderam e que exploram com persistência).
A necessidade de integrar a análise do sector do turismo no contexto mais geral da
evolução da economia e da sociedade portuguesas implica que tenha de se atribuir uma
importância especial à avaliação do esgotamento do modelo de desenvolvimento
português e do que são as consequências que daqui decorrem para uma oferta de
qualidade, viável e sustentável, dentro do sistema competitivo em que o sector turístico
português tem de assegurar o seu lugar como local de destino. Mas se for evidente que
esse modelo de desenvolvimento está esgotado, a possibilidade de Portugal conservar e
alargar a sua atractividade como local de destino para os consumidores de turismo passa
a depender estritamente da sua capacidade para estabelecer uma nova linha estratégica
de desenvolvimento sustentado. Na medida em que, nesse tipo de situação na
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vizinhança de um contexto de crise económica, será preciso encontrar respostas de
correcção da rota seguida, a questão que então se coloca é a de determinar em que
medida o sector do turismo poderá ser uma alavanca relevante para a procura de um
novo modelo de desenvolvimento.
Estas são relações que se condicionam mutuamente. Sem desenvolvimento económico
não haverá sector do turismo com relevância em Portugal (ao conceber o sector do
turismo como “oferta de sociedade”, também terá de ser a oferta da modernização e da
inovação). Mas também é por isso que o sector do turismo pode ser uma condição
básica para que um novo modelo de desenvolvimento seja possível em Portugal (na
medida em que a necessidade de criar a “oferta de sociedade” funciona como um
regulador eficaz de comportamentos sociais orientados para a modernização e para a
inovação).
No sistema dos sectores de uma economia, o sector do turismo tem uma importância
singular porque é diversificado nas suas competências (permitindo ocupar múltiplas
valências profissionais), porque é gerador de um volume considerável de emprego (o
turismo como “oferta de sociedade” envolve uma parte significativa da população),
porque é um indutor de mudança de comportamentos com relevância para os resultados
económicos (porque implica a valorização da óptica do cliente como factor central de
orientação dos comportamentos económicos) e porque pode, pela via da
internacionalização, ganhar uma autonomia que o torne um sector motor da
modernização económica (nas economias abertas, em padrão de globalização
competitiva, um sector que atinja níveis elevados de eficiência integra-se em redes
continentais ou mundiais, com força dinâmica suficiente para arrastar outros sectores da
economia nacional em que opera).
A primeira dimensão a considerar na exploração do potencial do sector do turismo é a
que respeita ao seu papel estratégico. Esta é uma indicação nova, na medida em que este
era, tradicionalmente, considerado um tipo de actividade residual e que apenas teria um
efectivo efeito estratégico naqueles casos em que a actividade turística se tinha tornado
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uma especialização local, em pequenas economias ou em regiões muito delimitadas.
Mas é uma indicação nova imposta pela prática mais do que pela teoria: na última
década, o sector do turismo cresceu no mundo à taxa de 9% ao ano e, na última metade
da década, foi o sector que mais cresceu em termos globais. Apesar disso, a
disponibilidade de informação estatística continua a ser muito deficiente, pois não se
exploram as relações intersectoriais e isso dificulta a medida do valor acrescentado e do
multiplicador associado às actividades que se inserem no sector do turismo. Este é um
sector onde a análise por cluster se impõe naturalmente, mas com a consequência de
passar a envolver muitas outras actividades que, nas análises habituais, ainda são
observadas de modo isolado. Neste ponto, o desenvolvimento dos trabalhos de
aperfeiçoamento do instrumento estatístico que é a “conta satélite do turismo” será um
contributo importante para a exploração das potencialidades estratégicas do sector do
turismo e para a orientação dos investimentos que, directa ou indirectamente,
concretizam as potencialidades estratégicas do sector.
O valor acrescentado estratégico é considerável, porque aos ganhos de flexibilidade
interna e de aumento do mercado interno, com efeitos positivos em muitos outros
sectores, terá de se adicionar o ganho externo em termos de imagem de competitividade
junto de potenciais clientes empresariais, que prolongam a sua experiência de visitantes
como turistas em relações de comércio ou de investimento. Este efeito de promoção de
uma imagem nacional não poderia ser atingido pelas formas comuns de campanhas
publicitárias mas, em contrapartida, dá uma consistência a essas campanhas que elas
não poderiam obter sem esse complemento de confirmação. E é um efeito que não se
limita aos visitantes concretos, bastando que um determinado destino seja considerado
como um ponto relevante no turismo mundial para que a sua imagem nacional seja
valorizada e favorecida.
Estas ligações intersectoriais sugerem também que há uma oportunidade de
desenvolvimento estratégico na articulação do conceito de cluster com o conceito de
rede de empresas que oferecem um produto turístico integrado que nenhuma delas,
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isoladamente, poderia aspirar a fornecer. Na medida em que o objectivo central deverá
ser ter estadias longas dos turistas, a possibilidade de oferecer programas de férias
diversificadas percorrendo um mesmo “território turístico” permite obter uma elevada
dotação de capital através da adição de pequenos ou médios investimentos locais. Mas
para que esta potencialidade seja explorada será necessário que essa coordenação seja
realizada por uma entidade que assuma este objectivo central, constituído pela
programação e oferta não só de um destino turístico, mas também de trajectos turísticos
que, aproveitando a rede de equipamentos já existentes, constitua todo o território
nacional como uma “unidade turística” do ponto de vista da oferta que é colocada nos
mercados internacionais.
Todavia, para se poder avançar para este grau de ambição estratégica e de valorização
dos equipamentos existentes por coordenação será necessário que a sociedade
portuguesa tenha interiorizado, e assumido nos seus comportamentos, o valor
estratégico do sector do turismo dentro do seu modelo de desenvolvimento. Em
particular, não será possível conciliar um modelo de desenvolvimento centrado no subpadrão distributivo com uma exploração consistente do potencial do sector do turismo
em Portugal, pela razão óbvia de que não se conseguirá atingir internamente o nível
qualitativo e competitivo que este sector implica dentro da perspectiva, aqui essencial,
de serviço, de fidelização e de propensão a estadias de longa duração dos clientes.
Em contrapartida, esta é uma base de oportunidade económica com potência suficiente
para ser usada como plataforma estratégica de transição durante a passagem de um
modelo de desenvolvimento para outro, na medida em que tem um efeito multiplicador
relevante para outros sectores e também porque contribui, de modo significativo, para a
configuração dos comportamentos sociais com relevância económica que se integrem
no que será o novo modelo de desenvolvimento – necessariamente baseado na
polivalência das competências profissionais, na flexibilidade funcional, na satisfação da
óptica do cliente, na comparação e avaliação das melhores práticas e na procura
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permanente da competitividade, para atrair investimentos e clientes (as duas faces da
atractividade).
Não é, evidentemente, o sector do turismo, mesmo entendido na acepção alargada das
ligações intersectoriais, que pode responder aos múltiplos desafios colocados pela
descontinuidade previsível na linha de evolução da economia portuguesa, quando tem
de se adaptar ao padrão de modernização da globalização competitiva através da
reformulação radical do seu modelo de desenvolvimento, que ainda é o que foi gerado
no padrão de modernização da economia nacional protegida. Mas o seu contributo será
decisivo para o sucesso dessa adaptação, tanto pelo seu potencial na Balança Comercial,
como pelo seu efeito de multiplicador nas relações intersectoriais e pelo seu poder de
modernização dos comportamentos sociais com relevância económica, tudo
contribuindo para a valorização da imagem de Portugal no exterior.

2.3. A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA «MOSAIC
SOCIETY» NA PROSPECTIVA DO TURISMO
Nas sociedades actuais, globais, da informação e do conhecimento, surgem frequentes
desfasamentos entre a apreensão técnica e cientifica das novas tecnologias e a mudança
das atitudes perante a evolução continua que em grande parte delas decorre.
As várias teorias mono-causais que pretendem explicar a mudança social e cultural
mostram-se inadequadas, uma vez que a mudança é geralmente resultante de uma
convergência de factores, de enumeração complexa, mas que aparecem associados ao
declínio das sociedades tradicionais, à emergência da globalização e da sociedade da
informação e do conhecimento.
Assim, tendo em conta a necessária caracterização dos elementos fundamentais que nos
ajudam a identificar as linhas determinantes da procura do turismo, podemos identificar
um conjunto de factores que resultam desta mudança cultural:
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•

Emergência de novas instituições capazes de gerir situações provocadas por
processos de aculturação, por choques culturais ou por incapacidade de
adaptação ao ritmo e intensidade dos processos de mudança;

•

Coexistência de comportamentos contraditórios – integração/nacionalismo,
massificação/individualismo, competição/solidariedade, fanatismo/tolerância,
aculturação/marginalização;

•

Novos problemas decorrentes das novas tecnologias – problemas éticos e
jurídicos decorrentes da difusão de novas tecnologias tais como as tecnologias
ligadas à saúde, à informação, à genética e ao conhecimento;

•

Novos movimentos sociais – emergência de novos movimentos ligados a
movimentos contraculturais e ao despertar das pessoas para novos problemas
concretos bem como para outros padrões de comportamento e estilos de vida;

•

Emergência de novos comportamentos estatística e socialmente relevantes –
coexistindo com as tradicionais surgem novas famílias, novos papéis familiares,
novas situações de emprego, novas ocupações do lazer, novos comportamentos
rurais e urbanos – a emergência da “mosaic society”; deixa de existir uma
cultura dominante e maioritária (onde tudo o resto é marginal) para passar a
existir uma coexistência de vários “mosaicos” culturais;
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Neste contexto, a configuração de uma plataforma estratégica para o turismo em
Portugal, nos próximos vinte anos, não pode mais, tanto a nível da oferta como da
procura, ser pensada com parâmetros clássicos que resultam da projecção de tendências
do passado com por exemplo, identificar a procura com base em extrapolação de
tendências de volumes, de composição por sexos, idades ou de perfis profissionais
estáveis, de tipologias de procura turística. O futuro dos elementos humanos que estarão
envolvidos na actividade turística terá um perfil demográfico muito diferente do que
observamos nos dias de hoje.
Como já referimos, “a segunda metade do século XX foi fundamentalmente dominada
por dois vectores fundamentais estruturantes do funcionamento da sociedade global e
das suas principais instituições: ordem e estabilidade. A ordem e a estabilidade
dominaram durante quase todo o período da época contemporânea o sistema de ensino e
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de formação, o emprego, a ocupação de tempos livres, a vida familiar, as redes de
amigos, os estilos de vida. Tal facto não quer dizer que não existissem mudanças. Essas
mudanças eram no entanto controladas e na maior parte das vezes com tendências
definidas.”
E notámos, ainda, que “a emergência de uma forma sustentada e estatisticamente
significativa do individualismo, da concentração urbana, da diversidade cultural e
étnica, do multiculturalismo, da mobilidade espacial e profissional, da livre escolha, da
diversidade de carreiras profissionais ao longo da vida, da emergência da oportunidade
e do risco como alternativa à ordem e à estabilidade, de novos tipos de família de uma
forma estatisticamente relevante, do envelhecimento da população e consequente risco
de quebra de solidariedade entre gerações, de novas formas de pobreza como, por
exemplo, o isolamento físico das pessoas, de diferentes formas de uso do tempo e em
particular dos tempos livres levaram à emergência do mosaic living que pode ser
definido como a fragmentação e a diferenciação da vida familiar e da maior parte das
instituições que integram o funcionamento tradicional da sociedade base da construção
das tendências pesadas.”
Todas estas características serão reforçadas à medida que se for consolidando o
alargamento na União Europeia.
A actividade turística terá que ser pensada e planeada num contexto de continua
fragmentação e ruptura com os estilos de vida tradicionais. As palavras mais adequadas
para descrever estes novos padrões de comportamento são: individualismo, diversidade,
mobilidade, escolha. Em contrapartida, iremos assistir – sem que isso implique o seu
total desaparecimento – ao declínio da predominância estatística, social e cultural dos
estilos de vida caracterizados por: ordem, previsão, estabilidade.
No passado recente, a normalidade consistia em viver mais ou menos na mesma região
por períodos significativos de tempo (ou, no caso limite, a vida inteira), ter uma mesma
ocupação ao longo da vida (ou por um período bastante grande de tempo), trabalhar
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para o mesmo empregador, estar incorporado em redes estáveis de amigos, receber e
transmitir valores estáveis, estar inserido numa família nuclear estável em articulação
com uma família alargada. A diversidade cultural existente entre os diferentes países
apenas inseria variantes dentro de um mesmo modelo cujo núcleo central era
projectável pela previsibilidade na sua evolução.
O impacto da globalização e o advento da sociedade da informação fez emergir novas
dinâmicas, ou melhor, conferiu a alguns “germens de futuro” relevância estatística e
social de tal forma que modelos tradicionais e novos estilos de vida, convivem lado a
lado sem existirem modelos dominantes e modelos ocultos ou marginais.
É neste contexto que o impacto dos quatro grandes “drivers” da “mosaic society” –
individualismo, diversidade, mobilidade e escolha – nos estilos de vida devem ser
analisados em relação a um conjunto de áreas relevantes para uma análise prospectiva
do turismo que se pretende inovadora:
•

Diversidade das estruturas demográficas;

•

Multiplicidade das estruturas familiares;

•

Mobilidade e diversidade do trabalho e do emprego;

•

Diversidade de histórias educativas e de processos de formação;

•

Diversidade na ocupação dos tempos livres, nos estilos de vida e no consumo;

•

Aumento na diversidade dos comportamentos pessoais devido ao impacto da
informação e das novas tecnologias de comunicação.
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O envelhecimento demográfico
Os próximos vinte e cinco anos serão caracterizados pelo envelhecimento demográfico
e pela estabilização (por vezes diminuição) do volume da população. Se a análise
prospectiva do volume da população nos indica que, no mínimo, teremos o mesmo
potencial demográfico na Europa de procura turística, o processo de envelhecimento
indica-nos que a composição da população vai sofrer profundas modificações. O
envelhecimento demográfico que teoricamente é de natureza dupla (menos jovens e
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mais velhos) passa a ter quatro dimensões – diminuição da importância dos jovens,
aumento do peso das pessoas com mais de 65 anos, aumento do peso da velhice no
grupo com mais de 65 anos e envelhecimento da população activa.
Em 2005, no conjunto da Europa como na maior parte dos países europeus, o peso das
pessoas com mais de 65 anos ultrapassará a importância dos jovens. Em 2025 a
diferença será de 6 pontos e em 2050 praticamente o dobro. A velhice continuará a
aumentar e os velhos activos serão em maior número que os jovens activos a partir de
2015. Esta evolução das quatro dimensões do envelhecimento demográfico para além
dos já conhecidos efeitos na sustentabilidade dos sistemas de Estado – Providência
acarretando inequívocas consequências nos padrões de consumo e na utilização dos
tempos livres. As mobilidades internas e externas irão necessariamente aumentar o que
reforçará as tendências para o individualismo e diversidade.

Prospectivas das Quatro Dimensões do Envelhecimento na Europa (%)
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2050

Jovens (0-14 anos)

17.5

15.9

15.2

15.1

15.0

14.7

14.4

I. Reforma (65+ anos)

14.7

15.9

16.2

17.4

19.0

21.0

27.6

9.6

10.1

10.7

10.9

12.0

12.1

17.7

80.9

87.6

97.3

101.6

10.6

111.7

112.2

Velhice (85+/65+)
Envelhecimento da População
Activa (45-64 / 25-44) *100
Fonte: Naç ões Unidas

A multiplicidade das estruturas familiares
Outra componente importante da «mosaic society» é multiplicidade das estruturas
familiares. Existe um conjunto considerável de indicadores que demonstram não só a
existência de uma multiplicidade de estruturas familiares como uma tendência para a
individualização da sociedade europeia: aumento da tendência para agregados
familiares mais pequenos (em 2003 a dimensão média familiar na União europeia é de
2,5, a maior dimensão é da Irlanda (3,2) e a menor é da Dinamarca (2,1); aumento da
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tendência para agregados familiares mais pequenos (em 2003 a dimensão média
familiar na União europeia é de 2,5, a maior dimensão é da Irlanda (3,2) e a menor é da
Dinamarca (2,1); aumento do número de agregados familiares sem filhos (em 2003 a
média da União Europeia era de 28,7% em relação ao total, a maior percentagem
pertence à Dinamarca com 44,2% e a menor à Irlanda com 18,15); aumento dos
agregados com filhos e apenas um pai (em 2003 a média da União Europeia é de 11,3%
em relação ao total, a maior percentagem pertence à Irlanda e à Bélgica com 14,3% e a
menor pertence à Grécia com 6,8%; apesar de existir uma tendência para a diminuição
da sua importância, a importância relativa dos agregados familiares com os dois pais e
filhos é o modelo maioritário (em 2003, a média da União Europeia é de 60,8% e quase
todos os países estão acima dos 50% (as únicas excepções são a Dinamarca e o Reino
Unido com percentagens ligeiramente inferiores); declínio das taxas de casamento,
aumento da tendência para a coabitação, aumento dos divórcios, aumento dos
casamentos ou coabitação de divorciados e dos nascimentos fora do casamento.

Mobilidade e diversidade do trabalho e emprego
O futuro económico da Europa será caracterizado por uma contínua transferência de
população activa da agricultura e da indústria para os serviços. Tal facto terá
consequências evidentes na natureza da força do trabalho, aumentará a necessidade de
recursos humanos bem preparados tecnicamente e valores diferentes daqueles que hoje
temos:
•

Aumento do desemprego nos trabalhadores com conhecimentos técnicos
tradicionais;

•

Diminuição acentuada do trabalho concebido como um emprego para toda a
vida acompanhado por um declínio do trabalho a tempo inteiro (em 2003 ,
superior a 55% em todos os países da União Europeia) o que terá como
consequência a existência de uma grande movimentação entre empregos e locais
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de trabalho e a emergência da importância do capital humano e da mobilidade
entre e no interior dos países;
•

Aumento gradativo do número de trabalhadores em part-time (em 2003, já
superior a 10% na União Europeia), dos trabalhadores que trabalham para si
próprios e dos que trabalham sem sair de casa.

Diversidade dos processos de formação
O tempo da vida individual das pessoas dedicado à educação e à formação continuará a
aumentar, mas o modelo que se instalou na segunda metade do século XX caracterizado
por um tempo para estudar (escolaridade básica + escolaridade secundária superior +
ensino universitário / técnico), um tempo para trabalhar e um tempo para descansar
tenderá a perder as fronteiras rígidas que actualmente tem e a transformar-se numa
mistura de tempos para trabalhar, descansar e aprender:
•

Aumento do tempo dedicado à educação e à formação;

•

Aumento da diversidade de trajectórias educativas (na Dinamarca, por exemplo,
36% dos estudantes que entram na Universidade têm mais de 25 anos e já têm
uma história de vida activa);

•

Aumento do life long learning, da educação à distância e dos “multi site
educational programs”.

Em síntese, a diversidade de trajectórias educativas e de formação contribuirá para
aumentar o “mosaic living”.
Diversidade na ocupação dos tempos livres, nos estilos de vida e no consumo
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As transformações demográficas, associadas à diversidade de agregados familiares, de
estratégias educativas e formação e de situações no trabalho tem impactos profundos
nos tempos livres, nos estilos de vida e nos tipos de bens que serão consumidos:
•

A importância da alimentação e do vestuário no orçamento familiar ( em 2003,
no conjunto da União Europeia 18% e 7%) ainda tem tendência a diminuir,
apesar do grande declínio observado nos últimos 30 anos (em 1970, no conjunto
da União Europeia as despesas com alimentação e vestuário representavam mais
de 50% do total do orçamento familiar);

•

Pelo contrário, devido ao aumento das pessoas a viver isoladamente e das
alterações nas estruturas familiares bem como aos custos inerentes ao aumento
da mobilidade do trabalho e espacial, os custos com a habitação têm tendência a
aumentar consideravelmente (em 2003, no conjunto da União Europeia, os
custos com a habitação eram praticamente idênticos aos custos com a
alimentação, ou seja, cerca de 18% do orçamento).

•

O aumento das quatro dimensões do envelhecimento combinado com os custos
das novas tecnologias vão fazer aumentar substancialmente os custos da saúde
nos orçamentos familiares; este aumento pode ser ainda substancialmente
agravado com a erosão do Estado Providência e o aumento do esforço financeiro
necessário a completar a segurança sanitária dos indivíduos e das famílias.

•

Consequentemente, devido à importância crescente dos custos da habitação e da
saúde nos orçamentos familiares, a parte dos orçamentos destinados a
actividades de lazer e tempos livres tenderá a declinar forçando, em particular as
pessoas a viver isoladamente, a encontrar novas formas de sociabilidade que não
passam pelo consumo de bens ou de serviços de entretenimento.

Na “mosaic society” passam a existir forças e tensões contraditórias que empurram no
sentido da mudança / continuidade e da convergência / divergência. Contudo, a
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emergência da “mosaic society” parece irreversível devido às grandes oportunidades de
escolha em estilos de vida e relações pessoais.
As tradições culturais continuarão a ser importantes, mas perdendo a força que tiveram
no passado e os europeus tenderão a tornar-se diferentes não só entre espaços (como era
no passado) como dentro de um mesmo espaço.
A direcção é incerta mas irreversível... as tendências pesadas darão cada vez mais lugar,
num exercício prospectivo, à construção de cenários contrastados.

2.4. A EVOLUÇÃO DA PROCURA E O TURISTA DO
FUTURO
É neste quadro de evolução da sociedade que se perspectivam a evolução da procura
turística do futuro e o perfil do novo turista.

A Perspectiva global da procura
De acordo com a OMT, em 2003 o Turismo Global situou-se em cerca de 700 milhões
de turistas internacionais, tendo sido a Europa a principal região emissora, responsável
por mais de 57% deste valor. Associado está o facto de a Europa ser a região que
apresenta as estruturas familiares de menores dimensões e com maior rendimento
disponível, com uma maior estabilidade política, económica e de apoio social.
Acrescenta-se ainda que a Europa, quando comparada com as várias regiões emissoras,
é a que apresenta uma maior diversidade nacional e cultural transfronteiriça, num
contexto de proximidade geográfica e um nível médio etário da população residente
mais elevado.
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No período de 2000 a 2020, a OMT prevê que o número de turistas internacionais venha
a crescer a uma média de 4,3% ao ano, atingindo cerca de 1.000 Milhões em 2010 e
1.560 Milhões em 2020. Mantendo a mesma taxa de crescimento é previsível que em
2025 o número de turistas internacionais supere os 1.900 Milhões. Neste período, prevêse que a Europa continue a ser a principal região emissora de turistas, seguindo-se a
Ásia e Pacífico e as Américas.

Regiões Emissoras para o Mundo em 2003
Outros ; 14
África; 17
Médio
Oriente; 16

Américas;
120

Ásia e
Pacífico;
131

Europa;
405

(Fonte: WTO – Tourism Highlights 2003 – Dados Provisórios de 2002 / Valores em Milhões de Turistas)
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REGIÕES EMISSORAS PARA O MUNDO EM 2020(P)

Outros ; 81

África; 62

Médio Oriente; 35

Américas; 232

Europa; 729

Ásia e Pacífico;
422

(Fonte: WTO – Tourism Highlights 2003 – Dados Provisórios de 2002 / Valores em Milhões de Turistas)

No grupo dos 10 principais países emissores de turistas a nível mundial encontram-se
actualmente 6 países europeus: a Alemanha - que lidera o ranking – Reino Unido,
Holanda, França, Itália e Federação Russa. Até 2025 é previsível que não se registem
alterações significativas no grupo dos principais países emissores, destacando-se apenas
a subida da China de 10º para 4º lugar e o aumento do peso relativo do Japão.
“Continentalização” do Turismo Internacional
Cerca de 80% dos fluxos turísticos internacionais destinam-se à própria região. Apesar
da perspectiva de evolução futura dos transportes com a redução do tempo e preço de
viagem e a tendência para uma melhor distribuição da riqueza a nível global, estima-se
que até 2025 os “níveis de continentalização” do turismo se mantenham, registando um
ligeiro decréscimo para 75% dos fluxos totais.
A Europa continuará a ser a principal região emissora e receptora de turistas a nível
global. As estimativas da OMT apontam para que os cerca de 86% dos turistas europeus
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que actualmente fazem turismo na Europa representem, em 2020/2025, entre 75% e
80% do turismo internacional europeu, equivalendo a cerca de 564 Milhões de turistas
dos 700 Milhões que viajarão pela Europa nessa altura.
Neste contexto, os determinantes do volume turístico das regiões serão os países das
próprias regiões, continuando a ser privilegiado o turismo de proximidade relativa. O
“acordar da China”, com as estimativas que apontam para que até 2020 este país
coloque no mercado de turismo cerca de 100 Milhões de turistas, terá o seu principal
impacto na própria região. O impacto na Europa será menor e muito reduzido em
Portugal.

Turistas Intra-Europeus
(em Milhões)
700
600
500
400
300
200
100
0
2000

2005

2010

2015

2020

Ocidental

Norte

Central/Leste

Sul

Mediterrânica Leste

Outras(**)

2025

Fonte: WT O – Tourism 2020 Vision ; Análise SaeR/ Valores em Milhões de
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A Perspectiva Europeia
A Europa configura-se, assim, como principal emissor e receptor do turismomundial:
actual e futuro.
Aproximadamente 86% dos turistas da Europa são europeus, ou seja, dos cerca de 380
Milhões de turistas internacionais que circulam na Europa, mais de 320 Milhões são
oriundos de outros países europeus. Em 2001, os principais países emissores de turistas
para a Europa eram todos europeus, destacando-se a Alemanha, o Reino Unido e o
Benelux, os quais, em conjunto, representavam mais de 50% do total do fluxo turístico
na região.
A OMT estima que o número de turistas europeus a viajar na Europa aumentará cerca
de 2,8% por ano, o que pode representar um fluxo turístico intra-europeu superior a 650
Milhões de turistas em 2025. No entanto, este crescimento não será homogéneo nas
diferentes sub-regiões Europeias, sendo influenciado pelo desenvolvimento das
economias emergentes da Europa de Leste (incluindo a Federação Russa) e pelo
alargamento da União Europeia e do Espaço Schengen. O resultado poderá ser a entrada
de alguns países da Europa Central de Leste no Top 10+ da emissão de turistas para a
Europa em substituição de países do Norte da Europa, designadamente dos países
Escandinavos.
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Regiões Emissoras para a Europa em 2020(P)

Outros ; 44
Sul da Ásia; 3

Américas; 44
África; 11

Médio Oriente; 5

Ásia Oriental e
Pacífico; 45

Europa; 564

Fonte: WTO – Tourism 2020 Vision / Valores em Milhões de Turistas

As economias da Europa Central e Leste equiparam-se com as suas congéneres
europeias, no que respeita ao rácio de emissão de turistas por habitante. No entanto,
devido ao seu nível de rendimento per capita ser mais reduzido, o fluxo turístico é
marcadamente de “proximidade” orientado para países-fronteira a leste, onde a paridade
do poder de compra é menor, ou pelo menos semelhante à do país de origem. Nesse
contexto é facilmente compreensível porque mais de 50% dos turistas das regiões
Centro e Leste da Europa são provenientes da própria região.
No que respeita aos principais destinos turísticos europeus, as regiões que recebem
maior fluxo de turistas – tanto intra como intercontinentais - são a Região Ocidental e
Região Sul, onde se enquadra Portugal. Esta situação prende-se fundamentalmente com
questões de natureza geopolítica e cultural, associada a diferentes factores de
atractivamente. A Europa Ocidental reúne o conjunto de países mais desenvolvidos da
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Europa, onde se encontram os principais centros de negócios e empresas, cativando
Turismo de Negócios, ao qual acresce a reunião de condições de elevado interesse
histórico e cultural (Turismo Cultural e Urbano). Por outro lado, a Europa do Sul tem
captado fundamentalmente turistas com objectivo de lazer, designadamente no
segmento Sol & Praia.
Em relação à Europa Central e de Leste, a instabilidade social e política e as barreiras à
circulação que até recentemente apresentavam, contribuíram para apresentar afluxos
turísticos pouco relevantes até 1999. Saliente-se a forte dependência desta região em
relação ao turismo intra-europeu, que é de cerca de 93%, sendo muito superior à média
europeia de 78%. No entanto, com o alargamento da União Europeia e o consequente
desenvolvimento dos novos países aderentes ao nível de infra estruturas, as
comunicações e da economia em rede, é previsível que esta situação se altere. De facto,
estima-se que a Região da Europa Central e de Leste venha a assumir um papel
preponderante enquanto receptora dos fluxos turísticos europeus, destronando países do
Ocidente e do Sul da Europa, incluindo Portugal (segundo a OMT. até 2020, Portugal
será ultrapassado no ranking de destinos turísticos europeus pela Turquia e Federação
Russa, passando de 11º para 13º). Relativamente às chegadas internacionais, além da
Federação Russa e da Turquia com taxas de crescimento médio de 6,8% e 5,5%
nomeadamente, destaca-se a Croácia com 8,4%, a Bulgária e a Roménia com 4,6%
como os países que crescerão mais até 2020.

As Perspectivas Ibérica e Nacional
A Espanha capta quase 90% dos 54 Milhões de turistas internacionais que chegam à
Península Ibérica, pelo que apenas um residual, representando cerca de 6 Milhões de
turistas, se dirige a Portugal.
Os países ibéricos têm tido a mesma origem de turistas, com forte dependência do
Reino Unido e Irlanda, Alemanha e França, que em conjunto representam mais de 65%
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do turismo internacional de Portugal e Espanha. Comparativamente com Espanha, e
tendo em conta qualquer das dimensões relativa nacionais, designadamente população,
espaço geográfico, extensão costeira, estabilidade social e política (designadamente a
inexistência de actos de terrorismo), Portugal tem revelado uma forte incapacidade de
atracção de turistas internacionais.
Portugal tem uma forte dependência do turismo proveniente de Espanha, uma vez que
este país é responsável por cerca de 50% dos 11.6 Milhões de turistas que chegam a
Portugal, segundo dados de 2002. Esta dependência acentua-se se tivermos em
consideração que anualmente cruzam a fronteira vindos de Espanha, cerca de 15
Milhões de excursionistas. Por outro lado, o fluxo proveniente de Portugal representa
apenas de 3% do turismo internacional em Espanha.
Esta situação coloca diversas questões relativamente à natureza da oferta turística
nacional e da sua capacidade de promoção além da Península Ibérica. Em Espanha, a
política de desenvolvimento turístico orienta-se para a diversificação da oferta turística,
com especial ênfase no Turismo Cultural e Urbano, Turismo de Negócios, Natureza e
Desporto, a par do Sol & Praia, cujo nível de maturidade indicia estagnação na
capacidade de incrementar a captação de turismo internacional. Estas políticas têm sido
acompanhadas de acções promocionais e melhorias nas infra-estruturas de suporte,
destacando-se o lançamento da imagem de Barcelona como “Fórum Universal das
Culturas” e a ampliação e renovação do Aeroporto de Madrid-Barajas, ao qual se
adiciona os vários eventos que Espanha tem organizado (e.g.: Jogos Olímpicos, Expo
Sevilha) e perspectiva organizar (e.g.: Taça América).
Portugal, não obstante a capacidade demonstrada de organização de eventos de larga
escala, tem visto a sua imagem no mercado internacional ser fortemente conotada como
destino de Sol & Praia, de proximidade europeia, concorrendo directamente com
Espanha, Baleares e Canárias, Turquia, Tunísia, Marrocos e Chipre.
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Com a forte dependência do mercado ibérico, o crescimento da economia espanhola e a
potencial substituição de Portugal como destino turístico por alternativas mais
competitivas e atractivas para o turista/consumidor espanhol, configura-se como um
risco significativo para o turismo português.
Neste contexto, é imperativo que Portugal reveja a sua imagem e estratégia de captação
turística. Para isso deverá considerar o seu posicionamento geoestratégico e
atractividades intrínsecas, em face da evolução externa e do nível da competitividade,
das alterações do poder de compra e da tendência de incremento de consumo de
determinados produtos e serviços turísticos em diferentes regiões europeias,
especialmente na Região Central e Leste e em Espanha.
No entanto, a estratégia de Portugal devendo ser autónoma da espanhola e lutar pelo
aumento da sua quota intra-europa, não invalida que sejam definidas áreas específicas
de colaboração com Espanha, mas com Portugal a seguir a sua própria visão e estratégia
em função do mercado, da sua atractividade e competitividade, face ao perfil e
motivação do turista, numa lógica de “co-opetição, isto é, cooperação e competição.

O Turista do futuro
A emergência de uma forma sustentada e significativa do individualismo, da
concentração urbana, da diversidade cultural e étnica, do multiculturismo, da
mobilidade espacial e profissional, da livre escolha, da diversidade de carreiras
profissionais ao longo da vida, da oportunidade e do risco como alternativa à ordem e à
estabilidade, de novos tipos de família, do envelhecimento da população e consequente
risco de quebra de solidariedade entre gerações, de novas formas de pobreza como por
exemplo o isolamento físico das pessoas, de diferentes formas de uso do tempo e em
particular dos tempos livres, levaram à emergência do mosaic living, definida como a
fragmentação e a diferenciação da vida familiar e da maior parte das instituições que
integram o funcionamento tradicional da sociedade.
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Deixa de existir uma cultura dominante e maioritária (onde tudo o resto é marginal) para
passar a existir uma coexistência de vários “ mosaicos” culturais e de estilos de vida.
Assim, a actividade turística terá de ser pensada e planeada num contexto de contínua
fragmentação e ruptura com os estilos de vida tradicionais. Estes novos padrões de
comportamento são cada vez mais caracterizados pelo individualismo, pela diversidade,
pela mobilidade e pela escolha.
É neste contexto que os padrões da “sociedade mosaico” devem ser analisados em
relação a um conjunto de áreas relevantes para uma análise prospectiva do turismo que
se pretende inovadora, nomeadamente as seguintes:
•

Diversidade das estruturas demográficas;

•

Multiplicidade das estruturas familiares;

•

Mobilidade e diversidade do trabalho e do emprego;

•

Diversidade de histórias educativas e de processos de formação;

•

Diversidade na ocupação dos tempos livres, nos estilos de vida e no
consumo;

•

Aumento na diversidade dos comportamentos pessoais devido ao impacto
das informação e das novas tecnologias de comunicação.

A evolução demográfica enquadrada por factores de natureza sócio-económica e de
estruturas das famílias, leva a perspectivar um novo quadro de arrumação de perfis do
turista consumidor do futuro, a nível da Europa.
Como referido, a Europa irá notar uma tendência crescente em número de
habitantes-consumidores, em especial pela melhoria das condições sócio-económicas e
de saúde a leste, acompanhada por um aumento da vida média expectável. Tais factores
contribuirão fundamentalmente para o alargamento das pirâmides etárias, mantendo-se a
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tendência para a sua inversão e aprofundamento. Assim, é estimável que a grande
maioria da população europeia se identifique nos segmentos acima dos 55 anos e entre
os 25-45 anos. Por outro lado, factores de desenvolvimento económico global e de
estrutura das famílias destes dois grupos contribuirão para que sejam estes os segmentos
com maior rendimento disponível para o Turismo.
De facto, os primeiros dispõem de algum tempo suplementar para o turismo, sendo
reformados ou profissionais liberais, com a totalidade de rendimentos próprios a
beneficiar exclusivamente o casal ou o indivíduo, conforme aplicável.
Os segundos enquadram-se num modelo familiar de maturidade de rendimento e de vida
profissional

normalmente

exigente,

configurando

forte

propensão

para

a

disponibilização de rendimento para o turismo, com níveis altos de exigência e com
objectivos de maximizar o pouco tempo disponível, na concretização de experiências
diversificadas e que respondam ao seu imaginário.
Assim, o turista-consumidor de futuro terá um perfil mais individualista, informado,
sofisticado, multi-cultural e multi-étnico, exigente, com menos tempo, mas com mais
dinheiro, com preocupações ambientais e utilizador de novas tecnologias.
O seu comportamento e decisões de compra alteram-se ao longo do seu ciclo de vida e
em momentos e situações específicas. É importante para uma gestão estratégica da
procura turística de futuro compreender como é que os consumidores, com diferentes
perfis irão utilizar o seu tempo livre e quais serão as suas preferências e motivações para
viver e consumir determinadas experiências turísticas.
Tomando por base uma classificação dos consumidores-tipo por segmentos geracionais
genéricos, podemos considerar os seguintes tipos de consumidor que constituem
segmentos de mercado a satisfazer no futuro:
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Jovens
DINKS
Famílias
Empty Nesters
Seniores

• Dependentes
• Singles - Independentes sem rendimentos próprios
• Singles - Independentes com rendimentos próprios
• DINKS (Doble Income No Kids)
• Famílias jovens com filhos
• Famílias estabelecidas com filhos
• Empty Nesters
• YAS (Young Active Seniors)
• Seniores

Considerando a Europa como principal fonte de procura de turismopara Portugal nas
próximas décadas e tomando em consideração os diferentes grupos etários das
estatísticas demográficas das Nações Unidas estima-se a seguinte evolução dos
diferentes tipos de turista-consumidor.

Peso comparativo dos diferentes perfis de Turistas Consumidores Europa 2000
e Europa 2025

2000
Seniores
15%

Empty
Nesters+Yas
11%
Familias
13%

2025
Jovens
17%

Seniores
22%

Jovens
13%
Singles Jovens
12%

Singles Jovens
13%
Empty
Nesters+Yas
13%
DINKS
31%

Familias
13%

Fonte: Nações Unidas (Análise SaeR)
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DINKS
27%

Constata-se, assim, que é possível que em 2025 cerca de 35% dos turistas tenham mais
de 55 anos (Seniors, Empty Nesters e Yas), contra 26% em 2000 e com um peso
significativo de DINKS (cerca de 27%) e uma redução das famílias, quando
consideradas em conjunto com os jovens.

2.5. O TRIÂNGULO ESTRATÉGICO DO TURISMO
As transformações, na actividade económica do turismo, revolucionaram a forma como
as actividades da constelação se relacionavam entre si, bem como e consequentemente,
toda a cadeia de valor presente e futura.
Desde logo, verifica-se a emergência de novos perfis sócio-demográficos que conduzem
ao aparecimento do “Novo Turista”, como referido, e o desenvolvimento humano e
científico conduz ao crescimento exponencial das Tecnologias de Informação
disponíveis, bem como da massificação do seu uso.
É por causa deste crescente conhecimento humano e científico, e das profundas
mudanças socio-políticas ocorridas no último quartel do século XX que se criaram os
fundamentos da Aldeia Global com o concomitante crescimento da Mobilidade das
pessoas só possível pelo melhor uso dos transportes.
O Novo Turista, como referido, resulta da sociedade mosaico, e constitui um
multi-indivíduo, cujas principais características são o facto de ser mais informado, mais
exigente, mais sofisticado, domina a Internet e as tecnologias de informação e
comunicação, com uma maior disponibilidade financeira e com uma relação com o
tempo mais difícil, por este ser mais limitado. Valoriza a individualidade, a oferta da
diversidade e da autenticidade bem como de experiências únicas/personalizadas
(uniqueness). As suas preocupações são de ordem ambiental, cultural e étnica. O Novo
Turista não consome o que lhe oferecem, procura incessantemente o que quer e aquilo
que quer tem de ser único e autêntico.
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As tecnologias de informação constituem o esteio da mudança na forma como as
empresas são geridas e organizam os seus modelos de produção, tendo conduzido a
alterações irreversíveis nos modelos de organização da Economia, mas também da
Sociedade. A tecnologia evoluiu e continua a evoluir de um enfoque centrado na
produção e organização interna das empresas para uma preocupação de relacionamento
inter-empresarial e finalmente com o mercado no todo e os clientes/indivíduos no
particular.
A Internet constitui a grande plataforma para ligar empresas entre si e com o mercado e
os cidadãos e clientes. Através da Internet pode-se aceder a literalmente toda a
informação aberta, disponível no planeta, garantindo um nível de acesso sem
precedentes, aumentando a competição e a transparência competitiva entre os diferentes
actores das diversas actividades económicas que de entre elas não podemos deixar de
destacar o turismo. Todo um conjunto de ineficiências detidos pelos antigos modelos da
cadeia de valor serão progressivamente esbatidos pelo uso sistemático das novas
tecnologias, com especial destaque para a Internet.
Adicionalmente, as tecnologias aplicadas aos transportes, permitiram reduções
dramáticas nos custos de operação dos mesmos. A evolução dos conceitos de transporte
criaram uma relação dialéctica com as crescentes pressões/necessidades de mobilidade
pelo “Homo Turisticus”, a constatação deste conceito resulta da verificação do crescente
movimento de aviões e passageiros no Mundo sobretudo nas últimas décadas, com a
liberalização do transporte aéreo nos EUA.
O trinómio Turista, Tecnologias e Transportes de “per se”, cria uma dinâmica sobre a
qual tem assente, e pode ser incrementado, o desenvolvimento do turismo e
condicionará de forma determinante a forma e a dimensão desta actividade económica
no 1º quartel do século XXI.
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O Triângulo Estratégico do Turismo

Turista

Tecnologias

Transportes

Este triângulo estratégico auto-sustenta-se, com o aumento da velocidade com que o
fenómeno ocorre. As variáveis tempo de viagem e número de viagens, evoluem na
directa proporção com que aumenta a velocidade e frequência de uso das tecnologias de
informação e dos transportes sobretudo os aéreos. O conceito de co-criação de valor
aplica-se totalmente nesta relação, ou seja, o próprio Turista dominando a Tecnologia
cria condições para aumentar o valor acrescentado da oferta turística que irá usufruir
durante a sua viagem.
Pelo uso da Tecnologia, o Turista converte a Informação em Conhecimento e este é
claramente o maior salto que se verificou nos últimos dez anos e que será o grande
desafio os destinos turísticos mundiais. A Sociedade de Conhecimento no turismo altera
completamente a cadeia de valor acrescentado do turismo, conforme a conhecemos. A
viagem é a fruição e a confirmação de um conhecimento previamente adquirido, é a
constatação sensorial daquilo que foi previamente imaginado.
Uma das partes fundamentais da cadeia de valor do turismo deixa de existir num novo
modelo, os operadores turísticos e as agências de viagens mudam de papel nesta nova
equação, uma vez que o seu principal papel de intermediários e distribuidores de
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informação passa a ser relativizado pelo domínio das Tecnologias de Informação por
parte do Novo Cliente. A avidez de conhecimento e de novas experiências será
facilitada pelos transportes onde certamente se verificará, no horizonte temporal do
nosso trabalho, um enorme avanço.
Este avanço materializar-se-á pelo aumento da velocidade, da capacidade e da
autonomia dos aviões, bem como pelo aumento das condições de segurança. O acto de
viajar tornar-se-á num “commodity”, ficando o seu custo cada vez menor. Ao nível dos
transportes terrestres, com maior incidência na Europa, verificar-se-ão também avanços
importantíssimos, sobretudo na velocidade e segurança, permitindo deste modo o
crescimento do numero de turistas apesar da base demográfica estar a diminuir.
Ao lado das tecnologias haverá a tentação para “substituir” o acto de viajar, podendo
colocar em causa o turismo. No entanto, é nosso entender que tais avanços não terão
sucesso e serão, pelo contrário, uma alavanca ou uma motivação para o prazer de viajar.
Viajar evoluirá do conceito de “materializar a iguaria espaço/tempo” para o conceito de
vivências de experiências e emoções, as quais serão tanto melhores quanto únicas. Os
conceitos “autenticidade” e “único” serão os desafios do turismo do século XXI, pois as
tecnologias e os transportes serão os facilitadores de tudo o resto. O Turista do século
XXI será “mutante”, mudando não só de expectativas como também as regras de
funcionamento da actividade económica do turismo pois passará a ser um actor
determinante em todo o processo. Este novo conceito de turismo não é mais um cenário
possível, mas constitui algo que já está a emergir. É um verdadeiro facto portador de
futuro.
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2.6. TURISMO, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO
A OCDE analisa a problemática ambiental de acordo com um modelo conhecido como
o Modelo PER (Pressão – Estado – Resposta) que assenta no princípio fundamental de
que as actividades humanas produzem pressões que podem afectar o estado do ambiente
o que leva a sociedade a apresentar respostas sectoriais a esses problemas.
A Agência de Protecção do Ambiente Norte Americana (USEPA) tem vindo,
igualmente, a desenvolver um modelo que introduz algumas modificações no modelo
PER da OCDE, nomeadamente na inclusão de uma nova categoria denominada Efeitos.
Esta categoria está essencialmente relacionada com a utilização de indicadores para
avaliar as relações existentes entre as variáveis da pressão, estado e resposta. Este tipo
de informação tem-se revelado útil no delinear de critérios de decisão e no
estabelecimento de objectivos/metas de política ambiental. É verdade que no interior de
cada conjunto as designações estão arrumadas de forma diferente mas, a lógica de
funcionamento do modelo é muito idêntica à do modelo PER.
Face a estes dois modelos de análise dos impactes ambientais a Agência Europeia do
Ambiente propõe um modelo conceptual denominado DPSIR cuja filosofia de base
assenta na análise dos grandes problemas ambientais. Este modelo considera que as
Actividades Humanas («driving forces»), nomeadamente a Indústria, a Agricultura, os
Transportes e o Turismo produzem Pressões («pressures») no ambiente, tais como
emissões de poluentes, consumo de água e a destruição da paisagem que vão degradar o
Estado do Ambiente («state of the environment») que por sua vez poderá originar
Impactes («impacts of the environment») na saúde humana e nos ecossistemas levando a
que a sociedade emita Respostas («responses») através de medidas políticas tais como a
produção de normas legais, taxas e produção de informação que podem ser
direccionadas a qualquer compartimento do sistema.
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A aplicação do modelo DPSIR é feita aos principais sectores de actividade sendo
identificados os principais problemas ambientais directa ou indirectamente derivados.

Neste contexto, a actividade turística nos três modelos de análise – PER, USEPA e
DPSIR – é sempre considerada, a nível dos indicadores, como um elemento de pressão
no estado do ambiente. Porém, numa leitura mais atenta, o turismo, enquanto elemento
cada vez mais importante das «driving forces»/«pressures» do modelo DPSIR, está
submetido a duas forças de natureza tendencialmente antagónicas: enquanto actividade
económica, é uma «causa» que produz efeitos muito significativos no ambiente quer a
nível dos consumos quer a nível da degradação do ambiente e da paisagem; por outro

SaeR - Abril 2005 - 79

lado, sofre o impacto das «forças motoras» (a que pertence) podendo ser vítima de si
próprio por estar cada vez mais dependente da qualidade ambiental do produto turístico.
O turismo na Europa é encarado como um sector que interage fortemente com outras
políticas tais como transportes, ambiente, planeamento regional, energia, comércio e
negócios e tecnologias da informação. O sector está altamente fragmentado e tem sido
quase sempre considerado como um assunto de gestão local. Os diferentes países
europeus possuem uma grande variedade de estruturas institucionais para o turismo,
desde quadros regionais a ministérios estatais, bem como alguns programas que são
concebidos para encorajar o desenvolvimento do turismo sustentável. As maiorias das
medidas oriundas da área do turismo, com efeitos ambientais, foram iniciadas por
operadores turísticos e investidores locais, baseando-se em estratégias voluntárias.
Os principais agentes que intervêm na indústria do turismo têm vindo a reconhecer
progressivamente a necessidade de manter os seus principais haveres, como é o caso da
capacidade de atracção dos destinos turísticos. O turismo só poderá ser uma
componente relevante da estratégia de desenvolvimento da economia portuguesa se for
dirigido de forma ecológica, integrada e sustentável.
A nível internacional, a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável (UNCSD) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) consideraram
o turismo como uma área política prioritária. A nível regional, os países Mediterrânicos,
os países Alpinos e os países Bálticos deram já inicio a acções promotoras de turismo
sustentável. O Conselho da União Europeia (UE) adoptou uma solução em Maio de
2002 com base na necessidade de aumentar a coordenação de políticas que afectam o
turismo. O programa Agenda 21 inclui uma avaliação integrada da actividade turística
ao largo da União Europeia, o desenvolvimento de uma estratégia integradora para o
sector e a elaboração de indicadores harmoniosos de desenvolvimento sustentável para
o turismo.
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No que respeita a Ordenamento do Território, este é um dos mais complexos domínios
da política pública. A ocupação e uso do solo, o acentuar ou atenuar das assimetrias
regionais e do litoral em relação ao interior, a redefinição da estrutura das cidades, a
definição de acessibilidades e de outros equipamentos públicos, são questões
fundamentais para uma política de ambiente, mas que condicionam, igualmente, todas
as restantes áreas políticas sectoriais. Basta pensarmos como o recurso à utilização de
diferentes tipo de modalidades de transporte passa muito pelas distâncias e pelo tipo de
acessibilidades entre residência e trabalho, a forma de trabalho, e principalmente pela
localização dos empregos e dos serviços. A qualidade de vida das populações relacionase profundamente com a ocupação do território, pelos modelos, mais ou menos
articulados do relacionamento entre espaços urbanos e rurais, e é totalmente
condicionada pelas escolhas, muitas vezes insuficientemente informadas, que se
efectuaram ao longo das últimas décadas.
No ordenamento do território reflectem-se, tanto pela positiva como pela negativa a
capacidade que uma sociedade tem de imaginar o seu futuro colectivo no longo prazo, a
disponibilidade dos diferentes agentes sociais e económicos para o estabelecimento de
consensos, o grau e a transparência no processo de obtenção de compromissos entre os
interesses públicos e privados, o talento que as administrações com responsabilidades
executivas a diferentes níveis (municipal, regional e nacional) manifestam para integrar
harmoniosamente as diferentes opções que se entrechocam quando o que está em causa
é o uso do território e dos seus recursos.
No caso português e numa análise da actual situação não poderá dizer-se, antes pelo
contrário, que sejam escassos os instrumentos dedicados por diferentes políticas
públicas ao esforço de um correcto ordenamento do território os quais se têm
acumulado ao longo das décadas que nos separam desde o início da elaboração de
Planos de Fomento, dos quais destacamos sem preocupação de distinção entre os que
são vinculativos e indicativos:
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Plano Nacional de Política de Ambiente (PNPA)
Planos Directores Municipais (PDM),
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Rede de Áreas Protegidas
Rede Natura 2000
Rede Fundamental de Conservação da Natureza
Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa
Programa Nacional para as Alterações Climáticas
Plano Nacional da Água
Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica
Plano Nacional de Protecção e Gestão de Águas Subterrâneas
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas
Residuais
Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU)
Plano Estratégico dos Resíduos Industriais
Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI)
Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares
Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)
Planos de Ordenamento da Orla Costeira POOC)
Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Plano Regional da Política de Ambiente (Região Autónoma da Madeira)
Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma
dos Açores.

Uma análise mais atenta de todos estes instrumentos mostram a existência de uma falta
de coerência entre os diferentes instrumentos de ordenamento territorial (incluindo a
inexistência de uma clara hierarquia entre esses instrumentos), uma insuficiente
integração dos objectivos ambientais, sociais e económicos nos instrumentos de
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ordenamento, uma insuficiente articulação entre as equipas que elaboram esses
instrumentos e uma deficiente circulação e tratamento cruzado da informação
necessária para a produção desses instrumentos.
Por outro lado, a metodologia de gestão e acompanhamento desses instrumentos não
favorece a sua continuidade no terreno, o que tem como consequência a existência de
um baixo grau de implementação, que se traduz em situações de violação e de claro
incumprimento, sem a sanção adequada, em pouco investimento por parte do poder
político no cumprimento em continuidade desses instrumentos (sobretudo quando
ocorrem mudanças de orientação nas equipas dirigentes das políticas públicas), numa
comunicação negligente dos objectivos contidos nos instrumentos aos principais
interessados, que se traduz por uma mobilização muito medíocre na maior parte dos
casos. Finalmente, a escassez de recursos humanos qualificados por parte das principais
instituições e actores envolvidos e a excessiva dependência dos orçamentos municipais
da pressão para o alargamento da malha urbana através de novas construções, lesa em
muitos casos solos de grande aptidão agrícola.

2.7. A SEGMENTAÇÃO
TURISMO PORTUGUÊS

ESTRATÉGICA

PARA

O

O turismo é uma constelação de actividades com características múltiplas, realizadas
por agentes económicos com perfis também múltiplos e organizadas para corresponder
à satisfação do turista-consumidor final. O mercado turístico, constituindo o local onde
a Oferta e a Procura de produtos turísticos se encontram, é, por isso, de uma elevada
complexidade, já que, quer a Procura, quer a Oferta são realidades cada vez mais
fragmentadas, sofisticadas e complexas.
Não há só “um turismo”, pois cada segmento é diferente, tem características e formas de
actuação diferentes. A segmentação do mercado é determinante para que os diferentes
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agentes económicos e actores estratégicos estruturem e entendam o mercado, para o
abordarem de forma mais eficiente e eficaz. Um segmento de mercado no turismo é o
conjunto de experiências com características homogéneas possíveis de proporcionar ao
consumidor e que procuram corresponder a uma necessidade (motivação) específica
(principal) desse turista-consumidor.
Considerando a complexidade e falta de uniformização e consistência de conceitos e a
necessidade de definições aceites por todos os agentes, a SaeR propõe a seguinte
estruturação de segmentos de mercado para o turismo em Portugal:
•

Segmentos considerados pela OMT como os “mais importantes e
dinâmicos”: Sol & Praia, Desporto, Turismo de Negócios, Turismo Urbano,
Turismo Cultural, Turismo Rural, Eco-Turismo e Natureza, Aventura,
Temático e Cruzeiros;

•

Segmentos acrescentados e/ou enfatizados pela SaeR por serem considerados
relevantes para Portugal: Turismo Residencial, Turismo de Saúde, Turismo
Espiritual/Religioso.

O sucesso de uma estratégia de desenvolvimento turístico passa pela identificação dos
segmentos e produtos turísticos a oferecer. A identificação eficaz dos segmentos-alvo
do desenvolvimento turístico português deve considerar dois grandes vectores de
análise:
•

A procura existente, os seus factores determinantes e os grandes factores de
atractividade de cada um dos segmentos para Portugal (Dimensão, Taxa de
Crescimento, Gastos Médios, Não Sazonalidade, Fidelização/Repetitividade,
Contribuição Adicional para a Economia Portuguesa - para o Turismo
Doméstico e para o Desenvolvimento Regional e Coesão);

•

A oferta nacional, os seus factores determinantes e os factores de
competitividade desses segmentos para Portugal (Qualidade e Condições dos
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recursos físicos, Qualidade e Condições dos Serviços e Infra-estruturas
associadas, Ambiente, Envolvente Política, Económico-Financeira e Social,
Maturidade Tecnológica dos agentes, Qualidade e Know-How da Gestão,
Qualidade e Know-How da Mão-de-Obra, Nível de consolidação e
articulação dos agentes, Preço).
A estratégia sustentada do turismo em Portugal passa pela afirmação e fortalecimento da
sua posição no contexto de luta por uma quota-parte, cada vez mais significativa, do
mercado turístico europeu. A SaeR (aplicando uma metodologia de avaliação
estratégica, tomando por base o turismo europeu e os factores determinantes da procura
e da oferta, actuais e futuros, e levando em consideração os factores de atractividade
intrínseca identificados para Portugal, conjugados com os factores de competitividade
da nossa oferta) conclui que os segmentos que se revelam mais interessantes para a
aposta de Portugal, face aos principais concorrentes no futuro, são os seguintes:

Posicionamento Estratégico dos Segmentos do
Turismo em Portugal
5,0
Residencial
Desporto
Sol e Praia

4,0
Atractividade

T . Negócios
Urbano
Cultural

3,0

Rural
Eco-T urismo
Aventura
Saúde

2,0

Espiritual/Religioso
T emáticos
Cruzeiros

1,0
1,0

2,0

3,0
Competitividade

4,0
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5,0

Portugal tem, assim, condições para oferecer uma diversidade significativa de
segmentos turísticos. Atendendo à dimensão da oferta, essa diversidade pode permitir
uma possível “clusterização” de segmentos e produtos turísticos a oferecer (ex.: cluster
“Sénior/Saúde” ou “Negócios/Short Breaks”) permitindo, assim, a focalização dos
agentes em segmentos e produtos específicos e a constituição de condições de massa
crítica e know-how necessários à viabilização de soluções de negócio, num contexto de
globalização competitiva.
Adicionalmente, esta “diversidade concentrada” de segmentos e produtos turísticos,
além de criar condições de menor dependência de sectores específicos permite uma
melhor resposta às condições competitivas de futuro que exigem maior qualidade, uma
“personalização massificada” e agilidade na resposta ao turista-consumidor.
De notar que o posicionamento estratégico apresentado, para segmentos do turismo em
Portugal, releva apenas o potencial manifestado por cada um dos segmentos, face aos
factores de atractividade e competitividade seleccionados. A realização desse potencial
dependerá das políticas e medidas concretas que forem tomadas, privilegiando uns em
detrimento de outros segmentos. Essas medidas e políticas serão analisadas, mais
adiante, no presente relatório.

2.8. A ESTRUTURA E A QUALIDADE DA OFERTA
Não é possível, nas próximas décadas, a manutenção da actual estrutura e qualidade da
oferta nacional.
No que respeita à estrutura, se não se fizerem os incontornáveis ajustes no modelo de
organização, quer do lado, estatal quer do empresarial não haverá espaço para a nossa
oferta uma vez que a concorrência ocupará, em Portugal, o nosso espaço, quer por
aquisição dos activos actuais, quer pela criação e construção de novos e melhores
activos, quer substituindo os actores actuais.
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A qualidade dos nossos benchmarks actuais determina a necessidade premente de um
upgrading que deve perdurar durante todo o 1º quartel do século XXI.
Não vale a pena iludirmos a evidência, quer naquilo que hoje se considera a nossa
concorrência, quer nos destinos que virão a ser nossos concorrentes: o padrão de
qualidade e os factores de competitividade são claramente superiores, quando analisado
o compósito de partes que constituem a oferta actual.
Desta forma, importa adequar a oferta nos segmentos emergentes e onde por valores
vários nos poderemos afirmar, bem como é determinante a requalificação, quando
possível, dos activos existentes.
Pelo que atrás se referiu, existe uma “área vital”, composta por um conjunto de clusters
de segmentos emergentes onde, por razões de índole ambiental/natural, cultural,
histórica e também geográfica, se deve posicionar a oferta turística portuguesa.
Importa perceber que sem os adequados instrumentos de Ordenamento do Território e
sem uma correcta Preservação Ambiental, a qualidade global da oferta perde
competitividade.
A evidência é que, a qualidade da oferta, depende da sociedade portuguesa em geral,
bem como do Estado e que, se não se organizar na dinâmica sistemática de melhoria
contínua, perderá o todo por falha de uma(s) parte(s).
A oferta de alojamento, centrada e orientada pelo turismo, é muito recente em Portugal.
Muitos dos actuais empresários hoteleiros têm no turismo uma extensão do seu
conglomerado de actividades, muitas delas sem qualquer relacionamento com a área do
turismo.
Em 2002, a nossa oferta de alojamento ascendia a cerca de 240.000 camas oferecidas
por cerca de 1.900 estabelecimentos, com uma média de 126 quartos por
estabelecimento. Se retirarmos aos estabelecimentos as pousadas, estalagens e pensões

SaeR - Abril 2005 - 87

que, por norma, têm um número reduzido de camas (em média abaixo de 60), então
ficamos com tipologias de alojamento mais homogéneas, subindo o número médio de
camas por estabelecimento para 210. Note-se, no entanto, que esta média está enviesada
pelos aldeamentos turísticos (que apresentam uma média de 440 camas por
aldeamento). Se retirarmos esta tipologia, então o número médio de camas oferecidas
por estabelecimento hoteleiro ronda as 204 camas, valor que se aproxima da oferta
média dos principais hotéis a nível mundial.
Se, em termos de dimensão, os nossos hotéis se podem comparar com os principais
hotéis a nível mundial, o mesmo já não acontece quando nos referimos ao número de
hotéis/camas oferecido por cadeia/grupo. Analisando os principais grupos portugueses
que actuam na área da hotelaria/alojamento, e com base na melhor informação obtida,
verificamos que o maior grupo português não chega a atingir 5% do número de camas
nacionais, 4 dos principais grupos detêm cerca de 13% da oferta e que os 20 maiores
detêm cerca de ¼ da oferta nacional.
Estes dados são ilustrativos de uma oferta fragmentada, o que, aliado à fraca prática de
cooperação entre os diferentes actores, dificulta uma integração de estratégias e um
melhor aproveitamento dos recursos físicos, financeiros e humanos, qualificando a
oferta e podendo provocar uma maior dinamização da procura.
O gráfico abaixo é elucidativo da pequena dimensão dos grupos portugueses, havendo
apenas um grupo com mais de 10.000 camas, 5 como grupos com mais de 5.000 e
menos de 7.500 camas. A grande maioria possui menos de 1.000. Uma análise mais
apurada dos grupos que compõem o ranking de maior oferta (acima de 1.000 camas)
verificamos que apenas seis deles têm a sua origem na actividade turística; os restantes
são grupos que cresceram noutros sectores de actividade e que nos últimos anos
decidiram investir também na actividade turística.

SaeR - Abril 2005 - 88

Dimensão dos Grupos (em camas)
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Assim, podemos encontrar actualmente, em Portugal, 4 tipos de grupos económicos
portugueses na área do alojamento:
•

Os hoteleiros puros: os que foram crescendo numa óptica de consolidação
horizontal e ganhando massa crítica dentro do sector hoteleiro; os seus
investimentos, passados e futuros, centram-se na oferta de alojamento. Alguns
destes grupos já estão a internacionalizar a sua oferta;

•

Os que nasceram dentro da hotelaria, mas que têm também investido em outros
sectores directamente ligados ao turismo numa óptica de integração vertical: é o
caso de grupos hoteleiros que criaram a sua própria rede de agências de viagem,
o seu próprio operador turístico, que têm concessões para a exploração de
casinos, que possuem restaurantes (fora da unidade hoteleira), que participam ou
detêm participações em empresas de transportes, etc.;

•

Os que actuam numa lógica de conglomerado, estando em diversos sectores de
actividade, onde cresceram e ganharam massa crítica, e que nos últimos anos
também têm investido no turismo. Neste sub-grupo encontramos:
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o os que fizeram parcerias com grandes cadeias internacionais de hotelaria
(uns através de contratos de franchising outros através de joint ventures);
o os que foram apenas buscar know-how ao sector para gerir os hotéis
entretanto adquiridos ou construídos;
Por norma, estes grupos económicos têm tendência a abranger mais de que um dos
sub-sectores do turismo;
•

Os que, vindo dos sectores de construção e imobiliária, decidiram alargar as suas
actividades ao turismo. Por norma estes não têm mais do que 5 hotéis.

A nível de empresários portugueses encontramos um grande número (são a grande
maioria) que têm apenas um hotel, o que é um sintoma de atomização da estrutura da
oferta nacional.
Estão a operar em Portugal grandes cadeias internacionais, mas a sua presença é ainda
muito escassa. Note-se que os três hotéis portugueses que fazem parte da lista “The
World Best Hotels & Resorts”, são detidos ou explorados por cadeias internacionais.
Existem, no entanto, alguns casos de sucesso de grupos hoteleiros portugueses que
conseguiram ver algumas das suas unidades incluídas no “The Leading Hotels of the
World” (Portugal tem 7 hotéis incluídos: 3 na grande Lisboa, 3 no Algarve e 1 na
Madeira).
Também no que respeita à restauração é determinante a qualidade na qualificação de um
destino turístico.
Um dos aspectos normalmente referenciados como positivos em relação a Portugal é a
qualidade da sua gastronomia. Ciente da importância da qualidade da gastronomia
nacional, foi criada a 22.Março.2002 através da Portaria 312/2002, uma base de dados
(de receitas e produtos tradicionais portugueses) designada «Gastronomia, património
cultural» passando assim a gastronomia a ser considerada valor integrante do
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património cultural português. A responsabilidade pela coordenação, criação e
desenvolvimento dessa base de dados é da Comissão Nacional de Gastronomia
(Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2001, de 19 de Dezembro).
No entanto, se por um lado há um reconhecimento por parte das entidades públicas da
importância da qualidade da gastronomia portuguesa, o mesmo não se pode dizer em
relação à fiscalização dos estabelecimentos abertos ou às exigências mínimas a
satisfazer na concessão de uma licença, havendo uma enorme permissividade na palavra
“restaurante” por parte dessas mesmas entidades. Durante o ano de 2004 o IGAE
(Inspecção-geral das actividades económicas) encerrou 77 estabelecimentos na área da
restauração, cafés e pastelarias, por razões de saúde pública.
O sector da restauração e bebidas representa toda a alimentação e bebida tomada fora de
casa, representando, em Portugal, segundo o Observatório da Restauração do 1º
semestre de 2004, cerca de 90.000 estabelecimentos de restauração e bebidas e cerca de
450.000 trabalhadores (média de 5 trabalhadores por estabelecimento). Se a estes
números juntarmos o facto de que cerca de 25% destes estabelecimentos declararam
uma facturação anual inferior a 100 mil euros e que cerca de 50% têm uma facturação
média do serviço prestado inferior a 5€, apercebemo-nos da dimensão dos
estabelecimentos que compõem o sector e das dificuldades que daí advém
nomeadamente na qualificação da mão-de-obra. A carência a nível da formação
profissional qualificada dos actuais profissionais do sector (que é de cerca de 30% 136.000 trabalhadores), nomeadamente nas categorias de empregados de balcão, de
mesa e cozinheiros é um dos pontos referidos pelo Observatório da Restauração do 1º
Semestre de 2004. Esta situação reflectirá certamente o facto da maior parte das fontes
de recrutamento, do sector, continuar a ser os contactos pessoais e anúncio no jornal em
detrimento dos Centros de Emprego ou empresas especializadas.
Segundo os representantes do sector, Portugal possui cerca de 5 vezes mais
estabelecimentos por habitante que a média europeia, 1 estabelecimento por cada 90
habitantes, quando a média europeia de 1 estabelecimento por cada 450 habitantes. O
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sector tem servido muitas vezes de almofada social, do país, havendo uma tendência do
recém desempregado a montar o seu próprio restaurante ou “casa de comidas e
bebidas”.
O elevado número de restaurantes não é, no entanto, sinónimo de qualidade, pelo menos
percebida pelos inspectores do mais influente guia europeu - Guia Michelin, na medida
em que no guia relativo a 2004 (10ª edição em português), não existe em Portugal um
único restaurante classificado com três estrelas (***). Há apenas um restaurante com
duas estrelas (**) no Algarve e 4 com uma estrela (*), sendo dois na região da Grande
Lisboa e dois no Algarve. No entanto, já em 2005 foram classificados mais dois
restaurantes com uma estrela, um em Coimbra e outro em Amarante.
À semelhança do alojamento, restauração e bebidas também a oferta a nível dos
transportes assume uma importância vital no sector do turismo, pois sem mobilidade
não há turismo. É crucial uma boa articulação e um bom relacionamento entre os
diferentes tipos de transporte seja aéreo, marítimo, ferroviário ou terrestre e este último
nas suas diferentes formas (táxis, autocarros, rent-a-car, etc.).
Apercebendo-se da importância que a mobilidade tem na qualificação de um
determinado destino turístico, alguns dos maiores grupos económicos de turismo
nacionais têm, no seu portfolio de investimentos, empresas de transporte (detendo todo
ou apenas parte do capital social), garantindo assim uma estratégia integrada ao longo
da cadeia de valor do turismo.
Existem, no entanto, alguns grupos que achando que não sendo o transporte o seu core
business, têm constituído parcerias com empresas que oferecem soluções de mobilidade.
Para além das característica de fragmentação, atomização e da insuficiente cooperação
entre agentes, falta à oferta portuguesa uma melhor articulação entre agentes públicos e
privados e mesmo entre agentes públicos (ex.: horas e dias de fecho de museus,
articulados com outros activos estratégicos, etc.) no sentido de uma visão e objectivos
comuns de contribuir para a Excelência do Turismo.
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De uma forma geral, também não são definidas standards e processos de qualidade,
certificados e garantidos por organismos especializados.

2.9. A CADEIA DE VALOR DO TURISMO E A
COMPETITIVIDADE
Uma Cadeia de Valor é um conjunto de actividades interligadas e organizadas de forma
a obter o máximo valor acrescentado, em cada um dos elos da cadeia e, em
consequência, no consumidor final, cuja satisfação constitui o grande objectivo de toda
a cadeia. Uma Cadeia de Valor pressupõe, assim, uma organização em que cada elo da
cadeia acrescenta valor num conjunto articulado e em que todos beneficiam: as partes e
o consumidor final. O elemento fundamental é o consumidor final, uma vez que é a sua
satisfação e o valor que lhe atribui que determina e “puxa” toda a cadeia.
Considerando a evolução dos sistemas e das tecnologias de informação e comunicação e
dos modelos de negócio, a noção de “cadeia de valor” está a transformar-se em “rede de
valor”, uma vez que os processos produtivos e organizacionais são cada vez menos
lineares e de “um para um” e cada vez mais modelados em rede de subcontratação,
funcionando numa lógica de ecossistema empresarial.
A estruturação e os níveis de consolidação da Cadeia de Valor de um sector são o
reflexo do nível de maturidade do sector e da capacidade dos diferentes actores
estratégicos em cooperarem e trabalharem em conjunto, para satisfação do consumidor
final e a obtenção do maior valor para todas as partes envolvidas.
O cliente do turismo é cada vez mais informado, exigente e sofisticado, procurando
experiências personalizadas. Onde antes havia fronteiras e definições claras entre
agentes e actores do sector, agora esses agentes e actores - hotéis, companhias de
aviação, operadores, agências de viagens, administração pública, etc. - têm de cooperar
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(trabalharem em conjunto) para entregar uma experiência conjunta única, credível e
surpreendente e obter a sua justa quota parte do valor final.
A SaeR considera que um dos factores mais determinantes para o sucesso do turismo
em Portugal é a concepção, construção e manutenção de uma Cadeia de Valor bem
articulada e inovadora, em que todos, públicos e privados, trabalhem em conjunto e
numa visão comum para Portugal.
Considerando a actual situação do turismo em Portugal e as circunstâncias e condições
para o seu desenvolvimento, a SaeR propõe a seguinte articulação para a Cadeia de
Valor do Turismo em Portugal:

A Cadeia de Valor do Turismo

Visão, Gestão
e Controlo

Políticas,
Instrumentos e
Intervenção/
Regulação
Investigação e
Desenvolvimento

Qualificação
dos factores

Naturais,
Históricos
e Culturais

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

Grossitas

Produção

Agentes
Grossistas

Alojamento

Ambiente e
Ordenamento

Transporte

Equipamentos

Restauração

Infraestruturas

Eventos

Recursos
Humanos

Animação

Conhecimento
(Know-How)

Serviços
Públicos

Retalhistas

Agentes
Retalhistas

Relacionamento

Gestão da
Marca

Promoção e
Comunicação
Canais Directos

Estruturas
Públicas
Estruturas
Privadas

RELAÇÃO

Fidelização

“Inteligência”
de Negócio

Outros
Serviços
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CLIENTE

PLANEAMENTO

A concretização desta Cadeia de Valor pressupõe a elaboração de Master Plans
integrados, resultantes do envolvimento activo, numa lógica de “trabalhar em conjunto”,
por parte dos agentes públicos e agentes privados e no âmbito de macro-estruturas
institucionais a criar para o efeito, as quais devem constituir os agentes dinamizadores
de todo o processo (ex.: Conselho Estratégico para o Turismo, Agência Nacional do
Turismo, Fórum Empresarial para a Excelência e Cooperação, etc.).

A Competitividade do Sector do Turismo em Portugal: O Caminho da Excelência
A criação das condições de Competitividade do Turismo Português, passa para além do
exposto, por um conjunto de políticas e medidas encadeadas que podemos denominar
como “O Caminho de Excelência para o Turismo Português” e que passam pela
necessidade de uma segmentação adequada, pela diferenciação da oferta, pela
qualificação da oferta, pela organização e consolidação dos actores estratégicos, pela
gestão de marcas e promoção e pelo conhecimento e dinamização da procura. Esse
caminho deve considerar as seguintes etapas:
•

Segmentação da oferta - Não é possível apostar estrategicamente em todos os
segmentos turísticos. Por isso, a SaeR elaborou uma análise estratégica do
potencial dos diversos segmentos para Portugal, considerando os nossos factores
de atractividade e de competitividade face aos principais concorrentes, a qual é
apresentada noutro capítulo do presente relatório.
Esta análise revela o esgotamento do Cluster Sol & Praia e o potencial de novos
segmentos emergentes, nomeadamente e a título de realce os constituídos pelos
Clusters

denominados

pelos

segmentos

“Sénior/Saúde”

e

segmentos

“Negócios/Short Breaks”.
•

Diferenciação da Oferta - Perante a globalização competitiva, Portugal tem de
apresentar uma imagem distinta e diferenciadora, traduzida num conjunto de
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valores que distingam o país e o valorizem. Essa diferenciação terá de passar,
pela mudança da imagem e ideia determinante para o destino “Portugal” e por
um conjunto de factores, nomeadamente os seguintes:
•

Inovação pelo Valor, definindo os parâmetros que o turista – no âmbito
dos segmentos estratégicos para Portugal – identifica como mais
importantes e atribui mais valor, por forma a poder haver uma resposta e
satisfação mais eficazes;

•

Factores Distintivos de Portugal, identificando os activos e factores não
copiáveis ou difíceis de copiar pela concorrência;

•

Ideias Dominantes para o Turismo Português, criando uma imagem e
uma proposta de valor sólidas em torno de determinados conceitos,
activos, factos ou narrativas que verdadeiramente diferenciem Portugal
no mercado turístico internacional.

•

Qualificação do País e dos seus Activos Estratégicos - Constituindo o
turismoum conjunto de actividades muito fragmentadas e complexas, com
clientes cada vez mais sofisticados e exigentes, que procuram uma elevada
personalização das soluções oferecidas, a resposta dos diferentes agentes,
públicos e privados, tem de passar pela cooperação e integração de esforços, isto
é, pelo trabalho em conjunto para qualificar Portugal como um destino turístico
de Excelência.
Este trabalho conjunto implica o seguinte:
•

Estratégia única e integrada: devido à forte inter-relação e
interdependência das actividades do turismo face a outros sectores
(Ambiente, Educação, Transportes, …), é necessária uma visão e uma
abordagem com “Master Plans” integrados (a curto prazo e a médio e
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longo prazo), definidos e acordados conjuntamente, entre os diversos
sectores envolvidos e entre os próprios agentes e regiões de Turismo.
•

Uma Exigência de Qualificação de todo o País: É essencial a
correspondência entre os valores que a imagem e marca do País propõem
e a vivência efectiva desses valores por todos os intervenientes; torna-se,
assim, crítico que os valores propostos pela imagem e marca de Portugal
sejam interiorizados e vividos globalmente pelas organizações públicas e
privadas e constitua uma verdadeira visão orientadora para o país.

•

Qualificação dos Activos Estratégicos: a qualificação dos recursos –
naturais, históricos, culturais, equipamentos ou infra-estruturas –
essencial para uma oferta de qualidade que respeite e corresponda aos
valores propostos pela imagem e marca do País, impondo normas de
qualidade e standard de processos e serviços, com benchmarks de boas
práticas de gestão e operação e níveis de investigação e inovação
elevados.

•

Definição clara de novas macro-estruturas, públicas e privadas, e do seu
papel numa lógica de cooperação e trabalho em conjunto.

•

Organização e Consolidação da Oferta - A organização e consolidação da
oferta são fundamentais para incrementar o nível de maturidade do sector e a
capacidade dos diferentes actores estratégicos em implica cooperação e trabalho
conjunto para satisfação do consumidor final. O resultado será uma maior
criação de valor para todas as partes envolvidas. No entanto, para que seja uma
realidade, há necessidade de massa critica para desenvolver iniciativas e
rentabilizar investimentos, a necessidade de integração para conseguir obter
sinergias em função de uma visão e orientação comum, a necessidade de
focalização dos actores estratégicos em determinadas actividades e mercados e
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necessidade de qualificação (de gestão, competências, processos e tecnologias,
recursos histórico-culturais, equipamentos e infra-estruturas).
Só desta forma será possível ter uma visão e políticas integradas e consistentes,
pôr a funcionar em sintonia as estruturas do sector privado com as do sector
público, a focalização para actividades de maior valor acrescentado, definir
estratégias de consolidação/cooperação baseadas em fusões, aquisições, alianças
ou parcerias nacionais ou internacionais (conseguindo massa crítica e knowhow).
•

Marcas, Gestão de Marcas e Promoção - A criação e consolidação de uma
marca é um processo fundamental e de longo prazo, sendo a sua gestão um
factor determinante para a competitividade e valor acrescentado.
No sector público, onde se desenvolvem principalmente as actividades de
marketing de destinos, há um conjunto de critérios importantes que é necessário
considerar. Em primeiro lugar é importante melhorar a coordenação de
investimentos individuais de diferentes fontes públicas (locais, regionais ou
nacionais)

incrementando

a

eficiência

relativamente

às

campanhas

desenvolvidas individualmente por diversas organizações. Adicionalmente, uma
campanha bem executada terá impacto positivo e é bem recebida pelos agentes
privados do sector, apoiando a sua promoção através de meios próprios
podendo, eventualmente, enriquecer a proposta de valor global da marca através
do desenvolvimento de novos produtos e serviços. Assim, as actividades de
branding e promoção deverão ser orientadas considerando a sua capacidade para
criar um “círculo virtuoso” no qual o investimento inicial de fundos públicos é
suportado por fundos privados, tanto em marketing como em infra-estruturas no
destino. Isto resultará num enriquecimento da experiência no destino
incrementando a fidelidade à marca e a taxa de recomendações. Paralelamente,
uma marca de destino com conteúdo emocional enraizado poderá incentivar
marcas de produtos e serviços de negócios, exteriores à constelação do Turismo,
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a utilizar estes valores e emoções como parte da sua promoção, podendo
proporcionar benefícios para ambas.
A marca de um destino turístico, depende bastante das pessoas envolvidas
durante a experiência, logo a criação de identidade não deve limitar-se aos
aspectos visuais. Além disso será fundamental definir uma proposta de valor
adequada para a marca e considerar como suas componentes chave os indivíduos
(e agentes) que a “entregam” ao turista/consumidor, sendo a qualidade da
experiência com a marca inteiramente dependente deles. Por outro lado, o valor
emocional e da reputação da marca de destinos, constituem a base do processo
de ajustamento das actividades de branding e promoção às exigências do
turista/consumidor do inicio do século XXI. Sobre estes, será necessário
construir uma proposta de valor consistente, integrada, inovadora e objectiva.
A complexidade do sector e da sua envolvente implica para uma optimização da
gestão de marcas se contemple um conjunto de abordagens possíveis,
nomeadamente, marcas direccionadas para segmentos ou experiências
específicas, marcas “chapéu” para criar e integrar uma família integrada de
marcas de “nicho”, redes de alianças estratégicas de marcas e o “co-branding”
que assenta na partilha dos mesmos recursos por mais que uma marca, entre
outras possíveis opções.
•

Optimização dos Canais de Distribuição - Os actores económicos
responsáveis pela distribuição e comercialização da oferta turística são actores
estratégicos fundamentais porque se posicionam junto dos consumidores finais,
detendo o conhecimento e a relação com estes. Adicionalmente, nos últimos
anos, tem-se assistido a um processo acelerado de concentração e consolidação
de operadores turísticos à escala global. O consequente domínio sobre toda a
cadeia de valor coloca questões estratégicas quanto ao seu papel no
desenvolvimento futuro do turismo, relacionadas nomeadamente com o seu
controlo sobre o futuro de produtos, segmentos e destinos turísticos.
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Por outro, as margens de comercialização praticadas são muito significativas e
determinantes para a rentabilidade de cada um dos actores económicos
intervenientes e, não menos importante, para o “leakage nacional”, isto é, a
componente do valor pago pelo turista que fica no país.
Actualmente, há duas formas principais para adquirir produtos turísticos:
•

Recorrendo a um intermediário (agência ou operador) utilizando um dos Global
Distribution System (GDS) que representam o canal mais “tradicional” de
compra;

•

Junto do próprio produtor que disponibiliza a sua oferta através de um canal
directo (nomeadamente um call center ou pela Internet). Este canal tem as
principais vantagens de criar mais retorno e de diminuir a independência dos
produtores de terceiros. Por outro lado, a sua acessibilidade/divulgação é mais
limitada e apresenta poucas sinergias entre os vários componentes da
“experiência” turística.
No entanto, nenhuma das alternativas de comercialização vai ao encontro das
necessidades de clientes e fornecedores de produtos e serviços turísticos em
termos de flexibilidade para “compor” uma experiência personalizada. A
optimização dos canais de distribuição passa por utilizar as novas TIC para
conseguir integrar e colocar a oferta no mercado conjugando os pontos fortes de
ambos os canais actuais e permitisse resolver a falta de flexibilidade de ambos.
Daí os novos conceitos de distribuição que estão a surgirem que preconizam que
toda a oferta deverá estar disponível de forma integrada, acessível, flexível e
“inteligente” a partir de uma fonte centralizada. Este conceito, genericamente
conhecido por “IDC - Integrated Direct Connect”, assenta na Internet e baseiase numa rede que agrega e integra a oferta dos fornecedores e a disponibiliza em
todos os canais de comercialização. Para quem procura adquirir experiências
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com um elevado grau de personalização, os canais de venda tradicionais irão
certamente dar lugar a um mecanismo de distribuição directa integrado.
A SaeR propõe a criação e o desenvolvimento de um Modelo Integrado de
Comercialização

suportado

por

plataformas

operacionais

integradas

e

virtualmente concentradas, que potenciem a cooperação e o valor acrescentado
dos intervenientes da “constelação” do sector do turismoportuguês. Estas
plataformas poderão ir sendo criadas sucessivamente, a partir do actual Portal de
Turismo mas é aconselhável que se baseiem nos novos conceitos de IDC Integrated Distribution Connect.
Esta plataforma operacional permitirá estandardizar as funções de concepção,
produção e comercialização de produtos turísticos, assentando em tecnologia,
processos de negócio e estrutura organizativa integrados. Ao mesmo tempo,
permitirá uma elevada flexibilidade nos pontos de contacto com os
turistas/consumidores, desde a promoção, venda e distribuição até aos momentos
de realização do serviço.
Esta plataforma, apresentada em seguida de forma esquemática, permite suportar
um modelo de actuação que integra quatro componentes estratégicas: a
interacção com o mercado, a gestão da experiência, a produção de informação e
gestão do conhecimento e a integração da oferta turística e dos seus actores
estratégicos.
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Interacção
(pontos de contacto
com clientes)

Gestão da
Experiência

Integração da
Oferta Turística

(aplicações e
personalização
massificada)

(produtos, serviços e
oferta associada)

Promoção

Internet
UMTS
turista
Quiosques

Comercialização

Postos
Atendimento
agência
Telefone
Fax

Serviço

TV interactiva
turista

PDA

Busimess
Intelligence

GDS

Gestão de
Conhecimento
(processamento de
informação relevante)

•

Conhecimento e Dinamização da Procura - A última etapa para a construção
de um caminho de excelência para o turismo passa pela criação de mecanismos
de conhecimento e “Business Intelligence” que permitam criar mais valor de
forma equilibrada para o turista-consumidor e para os fornecedores dos produtos
e serviços turísticos. Por outro lado, um melhor conhecimento da procura
permite o desenvolvimento de novos produtos e soluções e a dinamização e
crescimento dessa procura.
No turismo, a experiência da viagem é a plataforma para “possuir” a relação
com o cliente. É durante a experiência que os fornecedores prestadores de
serviços interagem repetidamente com os clientes durante um extenso período de
tempo, construindo-se ou deteriorando a satisfação e a fidelização. Nesse
sentido, a dinamização da procura passará também pela eficiência da Gestão do
Relacionamento e dos Canais de Contacto com o Cliente ao longo de toda a
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experiência, integrando funcionalmente as actividades de marketing e promoção
com as de composição e venda da experiência turística e de serviços de apoio
durante a viagem.

2.10. O CAPITAL HUMANO: ATITUDE, CONHECIMENTO E
INOVAÇÃO
O capital humano é um dos factores decisivos de muitas actividades económicas. No
caso da constelação do turismo, a sua relevância assume uma acrescida intensidade
porque esta constelação visa fornecer produtos/serviços “espaços-tempo”, podendo ser
perspectivada, assim, como uma das indústrias do tempo “humano”.
Esta acrescida relevância torna-se mais patente no sub-conjunto de actividades da
referida constelação em que há uma relacionamento interpessoal directo (real ou mesmo
virtual) com o consumidor final, i.e. o turista. Esse relacionamento interpessoal deve
processar-se o mais confortavelmente possível, de modo a cativar, quer no curto, quer
no médio/longo prazo, o cliente.
Poder-se-á inquirir sobre os conteúdos imputáveis a um relacionamento confortável.
Estamos, porventura, no domínio da psicologia e da psicologia interpessoal mas poderá
afigurar-se relativamente pacífico que uma atitude adequada aos contextos em que se
processam as referidas actividades (atitude lato sensu, contemplando emoções sociais
transparentes ou perceptíveis através da body language conducentes a criações de,
nomeadamente, bem-estar) é condição necessária a um bom desenvolvimento dessas
actividades.
As estruturas temperamentais do povo português – em particular, na transparência das
emoções sociais e da body language – diferem substancialmente das de um dos países
receptores mais importantes de turismo, como a Espanha ou do país “irmão”, promissor
nesta indústria, o Brasil. No entanto, este aspecto tem que ser gerido. Os perfis
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psicológicos são fortemente constantes ao longo da vida e não são períodos de formação
que requalificam, por exemplo, introvertidos para extrovertidos. No entanto, é sempre
possível trabalhar os perfis, cultivando/reforçando ou educando as características mais
adequadas para o desempenho de determinados papéis sociais. Por outro lado,
pode/deve-se tentar encaminhar para as situações onde é predominante o
relacionamento interpessoal directo com o cliente os perfis psicológicos mais adequados
para esse tipo de relacionamento.
Ainda, numa perspectiva de médio/longo prazo, a circulação do factor trabalho (e do
capital humano que lhe está associado) incrementar-se-á, sendo, assim, possível recrutar
para determinados postos de trabalho colaboradores estrangeiros, nomeadamente
espanhóis e brasileiros ou quaisquer outros cidadãos do planeta que disponham dos
perfis psicológicos mais adequados ao referido tipo de relacionamento.
O factor da atitude não é dissociável de outros dois factores respeitantes ao capital
humano no âmbito da constelação do turismo: o conhecimento e a inovação.
Em termos operacionais, podemos perspectivar as actividades da constelação do turismo
em três frentes: a frente onde é predominante o relacionamento interpessoal directo com
o cliente; a frente mais operativa e logística onde esse relacionamento não é
predominante; e a frente de estratégia e concepção de produtos/serviços e das redes
onde os inserir melhor.
Em qualquer destas frentes é necessário conhecimento (know-how) adequado ao bom
desempenho das respectivas funções. Tal conhecimento requer – para além da questão
dos perfis psicológicos e humanos adequados às funções – um conjunto de qualificações
que se devem adquirir em instituições vocacionadas, bem como cultivar e aperfeiçoar ao
longo da vida, quer nos próprios locais onde são desempenhadas (aqui o factor “atitude”
está bem presente), quer em acções/períodos de up-grading.
As actividades produtivas requerem do factor humano um conjunto de qualificações
para o seu bom e eficiente desempenho. As actividades da constelação do turismo
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requerem, naturalmente, um conjunto de qualificações que não são inatas. Perfis
psicológicos são inatos, mas as qualificações não o são. Neste quadro, haverá que
qualificar o capital humano envolvido na diversidade das actividades da constelação do
turismo. De facto, existem em Portugal grandes insuficiências na qualidade dos recursos
humanos a operar no turismo, ao nível da qualificação profissional específica e, de uma
forma mais geral, da formação de activos a operarem no sector.
Estas deficiências resultam de uma variedade de razões. Uma dessas razões respeita à
atitude dos empresários turísticos face à mão-de-obra que empregam – haverá,
nomeadamente, que consciencializar empresários no que respeita à importância das
respectivas apostas, quer na valorização das carreiras profissionais turísticas pela opção
por relacionamentos laborais mais estáveis e duráveis (baseados na inversão da
tendência sazonal de alguns destinos), quer na requalificação e formação dos seus
profissionais.
A formação avançada para empresários parece constituir, também, uma área a
desenvolver, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento de competências de
visão estratégica, gestão e controlo.
O esforço de formação – e de formação avançada – deverá contemplar, ainda, os
quadros

públicos

(Administração

Central

e

Administração

Local)

com

responsabilidades neste sector, onde a necessidade de formação específica é sensível,
sendo essencial, por exemplo, para evitar situações de bloqueio nas instituições
públicas.
O leque de qualificações deve ter em conta a diversidade das actividades. O nível das
qualificações tende a ser crescente e nalguns casos sofisticado, dado que no universo
dos clientes, em especial no dos turistas, os segmentos mais interessantes do ponto de
vista da rede do negócio tendem também a ser crescentemente sofisticados e exigentes.
Dada a crescente universalidade do turismo, os aspectos multiculturais ganham
relevância. Os conteúdos de sofisticação dependem das culturas e os profissionais da
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constelação do turismo devem ser sensíveis a essa diversidade cultural de modo a serem
eficazes no desempenho das suas tarefas e cativarem os clientes. Naturalmente, os
aspectos linguísticos tendem a ser dos primeiros a ressaltar nesta perspectiva da
diversidade cultural e configuram-se como decisivos em muitas das situações da rede do
negócio do turismo.
Esta diversidade de qualificações, bem como a sua crescente exigência e sofisticação
deve ser proporcionada por instituições vocacionadas para tal, podendo assumir diversas
configurações (institutos, escolas, entidades formadoras, etc. ...). Estas mesmas
instituições devem propiciar diferentes níveis de qualificação bem como em diferentes
períodos da vida de um profissional. Isto é, devem proporcionar períodos de upgrading. Por outro lado, estas instituições não devem viver isoladas das entidades que
operam “no terreno” – só serão capazes de proporcionar as qualificações requeridas
caso conheçam e evoluam com o terreno (seja numa acepção dos operadores, seja numa
acepção propriamente geográfica na medida em que cada região turística tem as suas
especificidades).
A formação/qualificação são condições necessárias para se atingirem elevados graus de
excelência no turismo: a formação “on Job” e as parcerias entre instituições de
formação e empresas, com estágios longos, obrigatórios e adequadamente
acompanhados, são instrumentos fundamentais para a eficácia dos mecanismos de
formação/qualificação.
Por seu lado, o factor inovação é necessário em todas as frentes em que se perspectiva a
constelação do turismo.
Numa frente – onde é predominante o relacionamento interpessoal directo com o cliente
– a inovação é constante e exigente. A diversidade de clientes, em especial os turistas –
veja-se a crescentemente complexa mosaic society em que vivemos e viveremos –,
exige comportamentos inovadores de modo a que estes sejam cativados.
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De certo modo, os agentes envolvidos nesta frente devem, na medida do possível, ser
capazes de representar diversos “papéis” de acordo com os clientes – e/ou turistas – com
que lidam e nos contextos em que ambos estão envolvidos. No quadro dessa
representação, o referencial principal desse seu desempenho será muito provavelmente
o ser capaz de cativar – a facturação e o nível e a temporalidade desta, decorre, em
muitos casos, da qualidade do “cativar”. Poder-se-á, porventura, perspectivar essa
mesma representação como um “jogo de sedução” a médio e longo prazos, onde a mera
sedução de muito curto ou curto prazos pode constituir um risco para negócios /
seduções futuros (por exemplo, conseguir vender um produto/serviço mais pela
respectiva “imposição” ao cliente do que pela “sedução” poderá originar que este não
mais procurará esse vendedor/agente).
Estes comportamentos/representações requerem uma inovação constante e exigente,
porquanto, como já referimos, os “palcos”, os “actores”, os “espectadores” estão em
constante mutação e obrigam a uma inovação que lhe corresponda.
Noutra frente – a mais “operacional e logística” onde esse tipo de relacionamento não é
tão predominante – a inovação também é decisiva. A evolução rápida das tecnologias,
em particular as das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), dão ao factor
inovação uma relevância acrescida. De certo modo, as actividades “operacionais e
logísticas” da constelação do turismo estão sempre a ter que ser reinventadas, dada a
evolução tecnológica dos suportes (i)materiais de informação e comunicação.
De facto, o nosso quotidiano está cada vez mais envolvido/imbricado com tecnologia,
bem como os próprios seres humanos tendem, de um modo crescente, a incorporar
externa (próteses, desde os simples óculos a dispositivos digitais) ou internamente
(implantes, desde os simples dentários aos futuros chips inteligentes) artefactos
tecnológicos que lhes propiciam uma amplificação, quer em número, quer em
intensidade, das suas percepções.
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Quando se pensa em produtos/serviços finais, será crescentemente difícil dissociar o
real “real” e o real “virtual” – ambos coexistem, ou melhor, constituem uma simbiose.
Neste domínio, a inovação está e estará sempre presente e constitui condição necessária
para

a

(sobre)vivência

e

rentabilidade

da

respectiva

rede

de

negócio.

Consequentemente, a logística da produção e fornecimento desses produtos/serviços
acompanha quer a inovação dos mesmos, quer as inovações tecnológicas que os
incorporam.
Numa terceira frente – a da estratégia e concepção de produtos/serviços e das redes
onde os inserir melhor – o factor inovação confunde-se com o da criatividade eficaz. A
inovação está mais do que presente, impera. Tem de ser criativa, antecipando os
contextos e as oportunidades, criando, por vezes, esses mesmos contextos/oportunidades
e os produtos/serviços a fornecer bem como as redes (ou descobri-las) onde inseri-los.
No passado, em muitas actividades humanas e disciplinas intelectuais, a mudança de
paradigma constituía inovação e ocorria com intervalos de tempo humano espaçados.
No presente e no futuro, o “paradigm shift” tende a ser a atitude “normal” e a inovação
corresponde a saber “inovar o inovar”, isto é, a subverter com resultados eficazes os
sistemas operativos de concepção e desenvolvimento dos processos de tomada de
decisão.
Atitude, conhecimento e inovação configuram-se, assim, como factores necessários do
capital humano na constelação do turismo.
Embora o elemento inovação contenha, em si mesmo, aspectos de dinamismo e de
(des)continuidade, os factores referidos devem ser perspectivados e cultivados em
referenciais evolutivos e dinâmicos, capazes de adaptabilidade aos diversos contextos,
assegurando uma continuidade eficaz ás actividades da constelação do turismo para as
quais contribuem.
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Trata-se de operar com estes factores num referencial multi-dimensional mais elevado
do capital humano – e, por consequência, mais complexo – do que os referenciais mais
limitados (em termos de dimensões caracterizadoras) do passado. As configurações
individuais e societais são crescentemente mais complexas, exigindo abordagens
consistentemente mais complexas para quem pretenda nelas operar eficazmente.

2.11.
AS
QUESTÕES
INSTITUCIONAIS
E
A
PROBLEMÁTICA DA ARTICULAÇÃO ENTRE AS
ESTRUTURAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO TURISMO
O papel do Estado, no sector do turismo, tem sido muito limitado à promoção
internacional e à criação de estímulos ao desenvolvimento do sector, percebido como
importante meio de obtenção de divisas necessárias ao financiamento do
desenvolvimento económico de outros sectores. Actualmente, no entanto, tende-se a
valorizar para além dos factores económicos, “as dimensões culturais, políticas, sociais
e ambientais do turismo” sendo-lhe reconhecido “um importante papel na conservação e
valorização do património cultural e ambiental e, ao mesmo tempo, um instrumento de
enriquecimento cultural e social das populações”1, factores que contribuem para a
opinião generalizada dos especialistas do sector de que a intervenção do Estado é, para
o desenvolvimento do turismo, indispensável, sendo reconhecido aos governos “o poder
de desbloquear o potencial da indústria do turismo.”2
É necessário consciencializar os governos da imprescindibilidade do reconhecimento de
que o turismo tem efeitos positivos em todos os sectores das economias e das
populações. Essa consciencialização deve-se à constatação de que os Governos, em
geral, têm dado pouca atenção ao turismo, seja por desconhecimento da importância e
significado deste sector, seja pela dispersão dos poderes de decisão nas áreas

1
2

CUNHA, Licínio, Introdução ao Turismo. Ed. Verbo, Lisboa, 2001, págs. 412-413.
WTTC – Blueprint for New Tourism, Londres, 2003, pág. 6.
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fundamentais para o desenvolvimento do sector por vários órgãos públicos, criando
dificuldades acrescidas de coordenação.
Organizações internacionais, nomeadamente a WTTC3, têm vindo a insistir, com
sucesso, na necessidade de “coordenar uma estratégia referente ao turismo, reorganizar
as estruturas e financiamentos de forma a assegurar um planeamento e gestão
efectivos”. Segundo esta organização, cabe aos governos “encorajar o investimento,
facilitar a inovação e criação de oportunidades de emprego, e garantir o respeito pelo
ambiente, cultura e bem-estar social locais”4 sendo uma responsabilidade do sector
público assegurar a sustentabilidade dos activos turísticos chave.
Estas responsabilidades foram sublinhadas ainda mais pelos súbitos e recentes choques
que o sector sofreu e que chamaram a atenção dos governos para a importância do
turismo nas economias nacionais.
No que respeita ao papel dos actores privados e ainda de acordo com a mesma WTTC,
cabe-lhes “ajustar o planeamento actores, o produto e a qualidade do serviço, e adoptar
políticas que respeitem o interesse das pessoas para e com quem trabalham.”5 O sector
do turismo deverá, portanto, fortalecer as suas operações numa perspectiva de longo
prazo, evitando lógicas de curto prazo que são prejudiciais ao desenvolvimento
sustentável do negócio, isto é, fazer a evolução de “objectivos financeiros trimestrais
para a criação de valor accionista e para assegurar sustentabilidade e segurança de longo
prazo pelo respeito pelas comunidades em que opera”6, o que não constitui um desvio
ao objectivo dos agentes e à lógica de negócio, já que esse cultivo e respeito das
identidades e culturas locais correspondem também ao cada vez maior desejo dos
clientes de autenticidade.
3

A WTTC é um fórum que reúne os lideres das 100 maiores empresas do sector do turismo, sendo o
único organismo representante do sector privado da indústria do turismo a nível mundial. A sua missão é
chamar a atenção dos governos para o real impacto do sector nas economias nacionais –
http://www.wttc.org.
4
WTTC, idem.
5
WTTC, ibidem.
6
WTTC, ibidem.
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Assim, para a evolução e sustentabilidade do turismo, é necessário que governos e
actores privados do sector tomem consciência das exigências do sector em termos de
competências e know-how necessários à gestão do turismo no futuro, sugerindo uma
clara distinção de competências:

Papel dos governos
• Planear a longo prazo ao nível nacional, regional e local.
• Criar um ambiente empresarial competitivo que evite a fiscalidade desadequada, garanta a
transparência, e ofereça regras mais atractivas para os accionistas.
• Assegurar estatísticas de qualidade e disponibilidade de informação para os processos de
tomada de decisão
• Trazer novo profissionalismo, financiamento e coordenação para a área da promoção e
marketing, necessidades de emprego e treino, infra-estruturas e politicas regionais e locais.
• Desenvolver o capital humano requerido para o crescimento do sector. Os governos devem
liderar o investimento em recursos humanos – através da educação e pela diminuição do gap
entre as autoridades e a industria – para ajudar a planear antecipadamente as necessidades
futuras. Uma rede de monitorização de mercado facilmente acessível e on-line poderá ligar
informação fiável do mercado do turismo com dados sobre o emprego.
• Liberalizar o comércio, transportes e comunicações e facilitar as barreiras às viagens e ao
investimento.
• Promover acções que conduzam a uma maior confiança de clientes e investidores em termos de
segurança.
• Promover a diversificação de produtos que aumente a procura.
• Planear a expansão sustentável do turismo de forma a manter a cultura e personalidade próprias.
• Investir em tecnologias avançadas para facilitar o desenvolvimento seguro e eficiente do
Turismo, como os sistemas de navegação por satélite.
Fonte: WTTC – Blueprint for New Tourism, Londres, 2003
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Papel dos actores privados
• Expandir mercados ao mesmo tempo que promover e proteger recursos naturais e heranças e
estilos de vida locais.
• Desenvolver carreiras, educação, relações com os empregados, promover empresas pequenas,
aumentar a consciência ambiental, e ajudar à sua maneira a preencher o gap entre haves and
have not’s.
• Provisionar de forma sensitiva de produtos tradicionais de turismo e diversificação imaginativa
de produtos que reduza a sazonalidade e aumente o rendimento.
• Melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos, e aumentar o value for money ao
mesmo tempo que aumenta a escolha do cliente.
• Acordar e implementar standards de qualidade em todos os níveis e em todas as áreas, incluindo
formação das equipas.
• Transferir capacidades e melhores práticas da industria que espalhem os benefícios de forma
vasta e eficiente.
• Medir de forma mais precisa e crescentemente sofisticada da actividade do sector, para
alimentar as decisões estratégicas do negócio.
• Comunicar mais efectivamente com o mundo em que opera – incluindo inputs enérgicos das
organizações-chapeú do turismo para os governos, ao nível estratégico e local.
Fonte: WTTC – Blueprint for New Tourism, Londres, 2003

Trata-se assim de favorecer a emergência de um turismo que, embora servindo
necessariamente as necessidades do sector privado, tenha cada vez mais presente as
necessidades dos países e comunidades em que operam. Esta nova postura implica a
busca e aplicação de estratégias conjuntas novas, que passam pela criação de novas
parcerias entre as autoridades públicas e o sector privado que possam por em prática
mecanismos inovadores, já que tanto o sector privado como os governos “têm que estar
preparados para adoptar uma nova forma de visão de longo prazo, e um novo grau de
abertura e cooperação, para desenvolver planos de contingência assim como estratégias
de desenvolvimento”7, num trabalho conjunto que permita o planeamento estratégico
para que o crescimento seja não só sustentável mas também sensível, e por isso mesmo
adaptável, não só ao desenvolvimento do potencial do sector mas também face a
disrupções imprevisíveis motivadas por acontecimentos externos que não estão ao
alcance do seu controle.

7

WTTC, ibidem
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Para a concretização destes objectivos é determinante a criação e desenvolvimento de
novas macro-estruturas e processos que constituam instrumentos facilitadores e
dinamizadores destas novas perspectivas.
Existem já alguns exemplos que apontam neste sentido, com o estabelecimento de
estratégias nacionais acordadas entre parceiros públicos e privados como é o caso de
destinos como a Austrália ou a Nova Zelândia.
No quadro do exposto, a SaeR propõe a criação de um modelo orgânico para o turismo
(ver esquema a seguir) assente em duas plataformas principais:
•

Por um lado, um Ministério do Turismo8, englobando a tutela e a
coordenação dos organismos públicos, incluindo uma Agência Nacional de
Turismo como o grande agente transversal e dinamizador de todas as
iniciativas e programas operacionais liderados por organismos públicos;

•

Por outro lado, um Conselho Estratégico do Turismo, órgão a criar e a
dinamizar,

dentro

de

uma

iniciativa

conjunta

Ministério

do

Turismo/CTP/WTTC e que deve constituir o órgão de reflexão estratégica do
turismo, procurando a coerência e o consenso entre as diferentes pontos de
vista e interesses e sendo constituído, de forma equitativa, por representantes
de organismos públicos e privados.

8

No presente relatório, a SaeR trabalha na perspectiva da existência de um “Ministério do Turismo”. Ao
longo da elaboração do texto, ocorreram várias alterações na composição orgânica de sucessivos
Governos de Portugal. Deste modo – e para efeitos práticos da leitura – a referência a “Ministério do
Turismo” corresponde à instância superior da tutela governamental do sector.
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PARTE III – PLATAFORMAS, OBJECTIVOS E
LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
As análises, desenvolvidas nos capítulos anteriores, resultam num conjunto de opções
estratégicas e linhas de orientação para o turismo português que se organizam em sete
plataformas estratégicas.

3.1. PLATAFORMAS ESTRATÉGICAS E OBJECTIVOS
Estas plataformas e respectivos objectivos estratégicos são os seguintes:

PLATAFORMA
ESTRATÉGICA

OBJECTIVOS
•

A. Institucional: Modelo
de Desenvolvimento e
Política de Turismo

•
•
•

B. Mercados e Produtos
Turísticos

C. Activos Estratégicos:
Desenvolvimento e
Qualificação
D. Recursos Humanos e
Conhecimento:
Desenvolvimento e
Qualificação
E. Actores Estratégicos:
Desenvolvimento e
Qualificação
F. Cadeia de Valor e
Canais de
Comercialização
G. Inovação e
Monitorização para o
Desenvolvimento

•
•
•
•
•

Uma articulação única, integrada e disciplinadora
entre visão e estratégia
Uma cultura de serviço e de vivência dos valores
envolvidos pela “marca Portugal”
Reinvenção das estruturas e processos
Segmentação e posicionamento estratégico da oferta
turística portuguesa
Diferenciação do turismo português face à
concorrência
Gestão estratégica de marcas e promoção de
produtos
Conhecimento e dinamização da procura
Identificação e inventariação contínua e sistemática
dos activos estratégicos
Qualificação dos activos estratégicos

LINHAS DE
ORIENTAÇÃO
/ACÇÃO
#1
a
#19

#20
a
#45

#46
a
#58

•
•

Qualificação da gestão
Qualificação técnica, comportamental e profissional
dos Recursos Humanos

#59
a
#70

•
•
•
•

Reinvenção dos modelos de actuação
Excelência na especialização
Consistência na consolidação
Maximização e retenção do valor acrescentado em
Portugal
Optimização dos canais de comercialização
Criação sistemática de factores de inovação
Acompanhamento dos mercados: ver, perspectivar e
aprender com clientes e concorrentes

#71
a
#82
#83
a
#90
#91
a
#95

•
•
•
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3.2. AS OPÇÕES ESTRATÉGICAS E LINHAS DE
ORIENTAÇÃO E ACÇÃO
As opções estratégicas e as linhas de orientação e acção a propor para a reinvenção do
turismo português são apresentadas nos parágrafos seguinte, organizados por
plataformas estratégicas.

A. Institucional: modelo de desenvolvimento e política de turismo
A necessidade de uma visão e de uma estratégia que sejam únicas, integradas e
disciplinadoras e a valorização da posição da constelação do turismo na estratégia
de desenvolvimento de Portugal no contexto da integração europeia e no padrão de
modernização da globalização competitiva recomendam que as linhas gerais de
orientação destas actividades sejam elaboradas ao mais alto nível da
responsabilidade política.

•

#1. O potencial estratégico das actividades do turismo, nas novas
condições em que opera a economia portuguesa desde a integração
europeia e a entrada no sistema da moeda única europeia, e tomando por
referência os mercados nacional, ibérico, europeu e global, permite e exige
a concepção de programas integrados a nível nacional englobando os
segmentos e produtos turísticos e as regiões turísticas e todos os agentes da
constelação do turismo. Se os programas de actividades turísticas podem
ser diferenciados, por regiões e produtos em função da dimensão do
investimento e do tipo de equipamentos, a qualidade e as referências chave
têm de ser estabelecidas no padrão superior que é imposto pelos mercados
mais avançados e de referência internacionais. →
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O turismo é uma vocação e uma oportunidade para a
economia portuguesa desde que os responsáveis políticos o
assumam e a sociedade o compreenda ajustando os seus
comportamentos às exigências dos serviços de alto valor
acrescentado e aos mercados competitivos.

•

#2. No sistema de especializações para a economia portuguesa, os sectores
de serviços de alto valor acrescentado aparecem em posições de relevo,
sobretudo quando são insuficientes os indicadores dos factores de
produtividade e de competitividade nos sectores industriais e na
agricultura. A necessidade de conceber e concretizar projectos económicos
que possam absorver os recursos que são deslocados dos sectores
industriais e da agricultura obriga a valorizar e a não desperdiçar as
oportunidades nos sectores de serviços que tiverem dimensão potencial
para os quatro mercados de referência e que tenham efeitos positivos de
indução noutros sectores. →

Para a resposta eficaz ao desemprego gerado na
reconversão dos sectores tradicionais, o turismo tem um
contributo relevante.

•

#3. A compreensão, da sociedade de que terá de realizar uma mudança no
modelo de desenvolvimento que se mantém desde a década de sessenta, é
essencial para que os programas económicos centrados em serviços de alto
valor acrescentado para mercados que ultrapassam o mercado local tenham
sucesso. O primado do cliente é uma condição estratégica nos sectores de
serviços e os indicadores de produtividade e de competitividade são, neste
caso, fortemente influenciados pelo critério da satisfação do cliente, de que
depende a sua fidelização e a difusão de marcas de qualidade. →
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Um sector de serviços de alto valor acrescentado implica
flexibilidade, dedicação e responsabilidade nas relações
laborais e uma orientação permanente para o cliente e a
procura.

•

#4. A importância do potencial estratégico do sector do turismo e a
necessidade de participação de toda a sociedade na exploração deste
potencial, para que seja possível realizar a mudança do modelo de
desenvolvimento, exigem que a visão e a estratégia sejam elaboradas ao
mais alto nível de responsabilidade política, no sentido de estruturar um
desígnio estratégico nacional orientador da política económica, promotor
dos investimentos e dos programas de formação, configurador dos
comportamentos sociais, seleccionando e valorizando as melhores práticas
e os melhores indicadores de competitividade. →

Considera-se necessária a existência, no âmbito de um
Ministério do Turismo, de uma Agência Nacional do
Turismo, constituindo um organismo com características
transversais e assumindo o papel de agente dinamizador e
integrador das grandes acções no turismo.

•

#5. A visão e a estratégia únicas, integradas e disciplinadoras não podem
significar, numa constelação complexa, como é a constituída pelo sector
do turismo e das actividades conexas, uma concepção de planeamento
imperativo e de regulamentação administrativa. Entre a anarquia de uma
evolução sem visão e sem estratégia, orientada por estímulos de curto
prazo, e a rigidez dos imperativos administrativos que não tem
flexibilidade para acompanhar a evolução rápida nos sectores de serviços
de alto valor acrescentado, existe a oportunidade da cooperação e
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concatenação estratégica, onde a plataforma institucional responsável pela
visão e estratégia integre os diversos operadores relevantes de modo a
produzir linhas de orientação que sejam oportunas (adequadas e
atempadas) e preparatórias das decisões finais, tanto dos agentes públicos
como dos agentes privados. →

A cooperação e a concatenação estratégica exigem a
existência de nova plataforma operacional permanente,
constituída por um Conselho Estratégico para o Turismo e
uma Agência Nacional de Turismo.

•

#6. A visão e a estratégia devem ter uma unidade que estabeleça o
conteúdo do desígnio estratégico nacional ou linha orientadora, deve ser
integrada para responder à necessidade de articular os diversos vectores
sectoriais que estruturam a constelação do turismo e deve ser
disciplinadora para que iniciativas isoladas ou que não correspondam à
linha de orientação geral não venham a pôr em causa a sustentabilidade no
tempo desta constelação de actividades. →

É para realizar este objectivo que se considera necessária a
existência de um Conselho Estratégico para o Turismo,
estabelecendo a plataforma de cooperação entre os agentes
públicos e os agentes privados.

•

#7. O modelo de desenvolvimento da economia portuguesa assenta em
cinco propulsores dinâmicos, que funcionando em paralelo se articulam
entre si. →
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O modelo de desenvolvimento do turismo deve ser
articulado e funcionar em paralelo com outros propulsores
do modelo de desenvolvimento da economia portuguesa,
nomeadamente:
 Turismo – um domínio estratégico da economia
portuguesa
 Saúde – um padrão europeu
 Segurança – um nível elevado de garantia
 Ambiente – um convívio simbiótico entre terra, mar e ar
 Cultura – uma identidade nacional com projecção
global.

Uma cultura de serviço e de vivência dos valores da “marca Portugal”
•

#8. A exploração de uma especialização no sector dos serviços de alto
valor acrescentado tem como primeiro investimento, que condiciona todos
os outros, a configuração dos comportamentos sociais de modo a
interiorizarem o critério da satisfação do cliente. As condições naturais, os
equipamentos, as acessibilidades, a notoriedade de uma marca e de um
destino só terão valor económico continuado se tiverem, na sua base, uma
cultura de excelência do serviço e que seja generalizada a toda a
sociedade. →
É na configuração dos comportamentos sociais adequados
a uma especialização no sector do turismo que está a
condição fundamental para realizar esta vocação e esta
oportunidade na economia portuguesa.

•

#9. Esta configuração dos comportamentos sociais de modo a ajustá-los a
uma estratégia económica centrada nos serviços depende da compreensão
social da importância vital deste tipo de sectores, dentro das possibilidades
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de especialização que estão disponíveis para a economia portuguesa. Neste
sentido, será necessário que os mais altos responsáveis políticos
estabeleçam com clareza quais são as prioridades realistas para o
desenvolvimento económico em Portugal, de modo a não promoverem
comportamentos e actividades que não se integrem na linha geral que
tiverem adoptado como estratégia económica central. →

É da determinação e da clareza dos objectivos dos
responsáveis políticos que depende a compreensão social
do significado da vocação e oportunidade que é o turismo
na economia portuguesa.

•

#10. Qualquer que seja a base em que se estruture a “marca Portugal”, ela
terá de corresponder a valores da identidade da comunidade que tenham
correspondência nos seus comportamentos correntes e habituais. Neste
sentido, a visão, a estratégia, a mudança de comportamentos e de modelo
de desenvolvimento, a programação de investimentos e de produtos
turísticos e a formulação da marca “Portugal” são processos conjuntos e
simultâneos. É a integração e a harmonia destes diversos componentes que
permitem formar uma linha estratégica consistente, onde todas as partes
reforcem a constelação. Pelo contrário, tentar avançar, com maior ou
menor voluntarismo, num qualquer componente sem acautelar a evolução
dos outros, tenderá a desvalorizar todos os esforços que forem feitos sem
cooperação e concatenação estratégicas. →
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O funcionamento com carácter permanente das
plataformas de concepção, projecção e promoção de
iniciativas estratégicas, assim como a sua avaliação
regular, constituem uma condição necessária para
assegurar uma evolução controlada e sem desperdício de
recursos.

•

#11. A formulação de um “Master Plan” integrado na óptica do médio e
longo prazo, uma narrativa para a estratégia de modernização, será um
contributo importante para referenciar o posicionamento e as intenções dos
diversos agentes. É da interacção dos interesses parcelares com este “mapa
orientador” que se poderão obter, por ajustamentos sucessivos, as linhas de
acção que permitem explorar a variedade de oportunidades que existem
nesta constelação de actividades económicas. →

Um “Master Plan” integrado de médio e longo prazo é um
factor de orientação e de responsabilização.

•

#12. Sendo de considerar, como referência, os mercados mais sofisticados
e exigentes em termos globais, a adaptação dos comportamentos sociais a
uma cultura de serviço implica que se integre também a cultura da
avaliação permanente, da análise comparada com o que são as melhores
práticas que ganham relevo nesses diversos mercados de referência. A
afirmação da “marca Portugal” não é um exercício de voluntarismo, é uma
relação multilateral que se estabelece com todas as outras marcas que
operam nesses mesmos mercados de referência. →

SaeR - Abril 2005 - 122

A dimensão da ambição numa especialização sectorial que
seja relevante na escala ibérica, europeia e mundial
implica a dimensão equivalente na responsabilidade
política e na qualidade da gestão empresarial.

Reinvenção das estruturas e processos
•

#13. A adaptação das estruturas e processos ao desígnio estratégico
nacional de especialização em sectores de serviços de alto valor
acrescentado

é

o

complemento

necessário

ao

ajustamento

dos

comportamentos sociais a esta mudança do modelo de desenvolvimento.
As estruturas e processos adaptados ao modelo de desenvolvimento
tradicional, de economias fechadas e protegidas, não podem ser os
mesmos que operam em economias abertas e especializadas, onde as
actividades que integrarem os sectores estratégicos de especialização
precisam de ter dispositivos de regulação e de gestão administrativa que
sejam adequados ao seu posicionamento estratégico. →
A mudança nos comportamentos, na política, na economia
e na sociedade é uma imposição da mudança no modelo de
desenvolvimento.

•

#14. A articulação entre as entidades públicas e as entidades privadas – em
termos de formulação de políticas, de funções de regulação, de
coordenação da execução e de controlo da conformidade entre o
programado e o realizado – tem a importância acrescida que deverá
corresponder ao estatuto de desígnio estratégico nacional. Um modelo de
desenvolvimento configurado, em função de especializações para os
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mercados de referência globais, não pode ser administrado do mesmo
modo que existia no contexto de um modelo de desenvolvimento que tinha
como mercado de referência o espaço nacional protegido por barreiras
alfandegárias. →

A cooperação das entidades públicas e das entidades
privadas é a condição de sucesso na estratégia do turismo.

•

#15. A valorização e a difusão de normas e padrões, a promoção de uma
cultura da qualidade e da comparação com os indicadores das melhores
práticas, nos diversos sectores que integram a constelação de
especialização, obrigam a organizar as plataformas institucionais que
monitorizem esses indicadores, que forneçam essa informação e que
formulem as recomendações de correcção adequadas. Uma constelação de
especialização não nasce espontaneamente e um desígnio estratégico
nacional não se concretiza sem os dispositivos de coordenação, de
cooperação e de concatenação estratégicas. →

As plataformas institucionais para o sector do turismo,
como o Conselho Estratégico do Turismo e a Agência
Nacional do Turismo, são a condição operacional para
realizar a cooperação entre entidades públicas e privadas.

•

#16. No caso especifico do sector do turismo, a reinvenção das
articulações entre as políticas de ordenamento do território, de ambiente e
de transportes é uma necessidade estratégica, no sentido em que se altera a
relação tradicional de reserva de competências de departamentos
separados para se passar a explorar a relação de cooperação cooperante e
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concatenada em função de um sistema de objectivos que tem de ser
comum. →

A reinvenção do turismo em Portugal tem de ser apoiada
pela inovação institucional que apoie essa mudança de
construção e essa valorização do sector na economia
portuguesa.

•

#17. A visão e a estratégia devem ter em conta que o sector do turismo é
muito mais vasto do que aparece na sua classe estatística, constituindo
uma constelação de actividades (da construção às redes de transportes, das
comunicações aos espectáculos e eventos, do ambiente à produção de
narrativas promocionais, da formação em serviços especializados
diversificados à integração de toda a sociedade na oferta turística) que
devem ser configurados por um sentido comum, estabelecendo uma marca
genérica ou um estilo que constitua factor de atracção (de clientes e de
investimentos) que assegure a sustentabilidade estratégica destas
actividades. →

A consideração da vocação e oportunidade que é o turismo
na economia portuguesa deve ser feita na escala de toda a
constelação, o que torna fundamental o desenvolvimento
sistemático da Conta Satélite para o Turismo.

•

#18. As transformações no turismo exigem um operador financeiro
especializado e orientado para o apoio à concretização das políticas e
medidas necessárias. O actual ITP – Instituto Português do Turismo tem
vindo a desempenhar esse papel de forma adequada. →

SaeR - Abril 2005 - 125

O ITP deve ser transformado no sentido de se constituir
como o operador financeiro especializado para a
modernização do sector e para a consolidação das
empresas da constelação do turismo em Portugal,
independentemente da sua dimensão.

•

#19. Para que exista a adequada integração e articulação de políticas e
acções ao nível nacional, regional e local, as autarquias e autoridades
locais têm um papel determinante. Preconiza-se a constituição de “Fóruns
Regionais de Turismo”, englobando entidades públicas e privadas da
região. Para além das autarquias e empresários da região, estes fóruns
devem ter também um papel importante na articulação com as CCDR’s
(Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional) e outros
organismos relacionados com a constelação do turismo, nomeadamente
Ordenamento e Ambiente, Autoridades de Transporte, Saúde, Educação,
Cultura, Património, Desporto, etc.. →

Devem ser criadas e desenvolvidas sete Agências Regionais
de Turismo (cinco no Continente e uma por cada Região
Autónoma), no âmbito da Agência Nacional de Turismo,
englobando os “Fóruns Regionais de Turismo”, por região.
As agências devem constituir o órgão de articulação, ao
nível nacional, regional e local, das políticas e acções do
turismo.

B. Mercados e produtos turísticos
No âmbito da segmentação e do posicionamento estratégico da oferta turística
portuguesa e embora o aumento da oferta turística mundial se venha a manifestar
em aumento de volume, em dispersão de destinos e numa crescente complexidade
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de produtos, decorrente do aumento da procura, da sua crescente individualização,
do alargamento das razões que a motivam e da banalização das deslocações e dos
transportes, em particular do transporte aéreo, Portugal não só não possuí escala,
aptidões e recursos que lhe permitam apostar indiscriminadamente em todos os
produtos, como também não possuí condições que lhe permitam alterar, no curto
prazo, o perfil da oferta instalada, pelo que deverá procurar qualificar e
enriquecer a sua oferta tradicional e, simultaneamente, iniciar um processo
progressivo de focalização na criação de produtos orientados para alguns
segmentos estrategicamente seleccionados, ou grupos de segmentos clusterizáveis,
explorando o potencial de diversidade concentrada do país, assegurando as
imprescindíveis vantagens concorrenciais e perseguindo o incremento de valor da
actividade turística nacional.
•

#20. O quadro geral das operações turísticas tem revelado, no passado,
uma grande importância do designado “turismo de massa”, nomeadamente
quanto à criação do volume de operações necessário à construção de
massas críticas operacionais. Verifica-se que, pelo facto de essas
operações

serem

controladas

por

grandes

operadores

externos,

representam um conjunto de implicações e riscos significativos,
nomeadamente na retenção de valor, na pressão para a degradação de
preços, na fácil deslocalização das operações e na carga que representa
sobre os limitados recursos nacionais (territoriais, humanos, etc.). →
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Portugal deve procurar substituir progressivamente a sua
dependência de operações turísticas de massas por
operações mais selectivas e orientadas em função do
interesse estratégico interno, de modo a optimizar a
produção e retenção de “valor acrescentado” nacional,
bem como a utilização controlada e qualificada dos seus
recursos.

•

#21. A análise prospectiva de potencial de segmentos turísticos para
Portugal evidencia a existência de dois grupos de produtos com elevado
potencial de crescimento e de geração de valor, que apresentam uma
capacidade de satisfação simultânea e complementar de diversos
segmentos da procura e cuja elaboração pode reunir com alguma
facilidade os factores distintivos necessários. →

A oferta nacional deve orientar-se para a exploração
prioritária dos clusters organizáveis em redor dos
binómios estratégicos “Sénior/Saúde” (Residencial,
Saúde, Desporto, Cultural) e “Negócios/Short Breaks”
(Negócios, Urbano, Cultural, Desporto, Eventos).

•

#22. A oferta actualmente dominante e assente no “Sol & Praia”
continuará a curto e médio prazo a constituir uma base da actividade
turística nacional, embora com uma crescente dificuldade em competir
com novos destinos emergentes e uma clara tendência para a degradação
das condições competitivas. →
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O cluster organizado em redor do binómio “Familiar/Sol &
Praia” não pode ser abandonado mas deverá ser
requalificado e, onde necessário e possível, reinventado de
modo a combater a sua sazonalidade e a aproveitar as
sinergias potenciais com outros segmentos e/ou produtos
mais dinâmicos e de maior valor acrescentado (Desporto,
Saúde, Negócios, Urbano, Cultural, etc.).

•

#23. Histórica e socialmente o turismo português teve, no Sol & Praia, o
segmento de excelência procurado por clientes do Centro e Norte Europeu
que viam Portugal como um local ideal para este tipo de férias, com o seu
auge na 2ª metade do século XX. Muito embora a história tenha separado
os dois povos ibéricos, no último quartel do século XX as mudanças
políticas, sociais e económicas, verificadas nos dois países, conduziram a
níveis elevados de integração e cooperação. Espanha passa a ser o maior
cliente turístico de Portugal e torna-se, também, no maior destino turístico
no estrangeiro para os portugueses. Assim, são criadas as condições para o
desenvolvimento de um “Mercado Interno Alargado Ibérico”. →

A estratégia para o turismo português tem de passar por
dois mercados estruturais – Sol & Praia requalificado e
Mercado Interno Alargado Ibérico desenvolvido – e pelo
crescimento
dos
novos
segmentos
emergentes,
desenvolvidos com base nos clusters liderados por
“Sénior / Saúde” e “Negócios / Short Break”, agregados
com Desporto, Cultural, Urbano, entre outros.

•

#24. Só muito recentemente se tem vindo a considerar a importância do
mercado interno do turismo. Este mercado tem o efeito de compensar
eventuais crises com os mercados externos e tem um efeito multiplicador
nos investimentos, em recursos e em activos estratégicos e na coesão
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social e económica. Para além disso, tem a vantagem de fixação de
recursos, aumentando o consumo interno e a distribuição de riqueza. →

O Turismo Interno deve continuar a ser incentivado como
forma de contribuir para a fixação dos recursos, a
rentabilização dos investimentos, a coesão económicosocial e o reforço da balança de pagamentos, contribuindo
ainda para testar e elevar os standards de serviço ao cliente.

•

#25. Existe ainda um conjunto de segmentos e produtos turísticos que,
apesar de neste momento não terem grande significado nem um expressivo
potencial de afirmação no curto prazo, deverão ser objecto de particular
atenção, porque desempenham diversas funções estratégicas relevantes, ou
seja, não só constituem uma reserva de genuinidade e de identidade
decisiva no âmbito da complementaridade da diversidade oferecida, como
também participam activamente no fortalecimento da coesão nacional
através do desenvolvimento do interior do país, podendo vir a emergir a
médio/longo prazo. →

A dinamização dos clusters organizados em redor dos
binómios
“Activo / Natureza”
(Aventura,
Náutico,
Eco-turismo, Enoturismo, Turismo Rural, Ambiental, etc.)
e “Espiritual/Religioso” deve ser incentivada em
articulação com os clusters mais dinâmicos e de maior
potencial,
nomeadamente
“Sénior / Saúde”
e
“Negócios / Short Breaks”.

•

#26. Decorrente da crescente competitividade dos diversos destinos e da
crescente possibilidade para viajar mais vezes e para mais longe,
proporcionada pela evolução das condições sociais, mas também pela
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profunda alteração da oferta de transporte aéreo, tem-se vindo a assistir a
uma acentuada redução do preço unitário da “experiência turística”, e
simultaneamente ao aumento da sua frequência. Nestas novas condições a
atribuição de valor ao transporte aéreo tenderá a reduzir-se, desde que a
segurança se mantenha garantida, pelo que não será possível oferecer
produtos concorrenciais com outros destinos, em particular nos “short
breaks”, se não for possível garantir uma oferta concorrencial de
transporte aéreo. →

É indispensável implementar programas agressivos de
captação de operadores de “low-cost carriers” e garantir
uma adequada localização e operacionalidade das infraestruturas aeroportuárias às suas condições de operação.

•

#27. Portugal possui grandes afinidades linguísticas e culturais com vastos
territórios do hemisfério Sul que apresentam um grande potencial de
desenvolvimento, bem como fortes aptidões para se afirmarem como
destinos turísticos de âmbito mundial, e particularmente europeu. A
conjugação desses laços culturais e históricos com a localização geográfica
de Portugal constitui um factor de oportunidade excepcional para a
captação e redistribuição dos fluxos do transporte aéreo entre a Europa e
esses territórios, potencialmente gerador de grandes efeitos sobre a
actividade turística nacional, tanto no curto prazo como especialmente no
longo prazo. →

SaeR - Abril 2005 - 131

A criação das condições operacionais necessárias para a
afirmação de Portugal como o principal hub da Europa de
ligações com os territórios da CPLP e especialmente o
Brasil (pelo seu potencial de relevância imediato), deve ser
assumida como uma das orientações políticas para o sector.

•

#28. Embora o sector turístico nacional possua uma larga experiência na
exploração dos produtos “Sol & Praia”, que constituem actualmente sua
principal base operativa, a evolução da conjuntura do sector a nível
mundial e, particularmente, ao nível das novas ofertas proporcionadas aos
mercados emissores europeus, permite perspectivar uma clara tendência de
degradação das condições de competitividade desse segmento de oferta
(degradação dos activos, ausência de dimensão crítica para operar com
autonomia nos mercados de massas, concorrência de outros destinos em
clima, exotismo e preço, etc.). →

O reforço da aposta na exploração das oportunidades
latentes nos territórios dos restantes países da CPLP,
já iniciada por alguns grupos turísticos nacionais,
poderá permitir ao sector adquirir massa crítica e
condições de competitividade à escala mundial
baseada na continuidade, em novos contextos, da
oferta de produtos “Sol & Praia”, para a qual já detém
experiência, know-how e capacidade de formação de
recursos humanos.

•

#29. Actualmente, a actividade de navios de cruzeiro nos portos nacionais
é fundamentalmente de escalas de curta duração e com dormida a bordo e,
consequentemente, pouco expressiva, embora proporcione a oportunidade
para um primeiro contacto do turista com algumas cidades portuárias mais
relevantes (Lisboa, Funchal, Ponta Delgada, etc.), geralmente do ponto de
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vista mais favorável e atraente, despertando a vontade de voltar e
sobretudo a difusão nos círculos das suas relações de uma boa imagem do
país. Contudo, perspectiva-se a curto/médio prazo uma profunda alteração
deste tipo de oferta, decorrente da evolução na operação de cruzeiros a
nível mundial, quer com o aparecimento de operações de cruzeiros “lowcost”, quer com a eminência de programas maleáveis e personalizáveis,
que permitirão aos turistas interromper o cruzeiro por alguns dias e
pernoitar em terra, ou realizar parte da viagem noutro meio de transporte.
→

A par da continuidade do crescimento das operações de
escala, a criação de condições para a evolução deste
produto para a oferta de operações em turnaround, ou seja,
afirmando alguns portos nacionais como ponto de origem
e/ou de terminus das viagens dos turistas, será de interesse
para o sector, não só pelos efeitos induzidos nas ofertas
complementares (incremento de dormidas em hotéis,
restauração, animação nocturna, rentabilização de infraestruturas e outros activos, aluguer de viaturas, actividades
comerciais e culturais, etc.), mas particularmente pelos
efeitos induzidos na divulgação do país e na promoção de
uma boa imagem nacional.

Diferenciação do turismo português face à concorrência.

•

#30. Portugal é um país com uma História com características e episódios
muito relevantes no quadro europeu e mundial e que possuí um vasto
acervo patrimonial que, apesar de não ter uma escala relevante, apresenta
singularidade específicas e alguns nichos de elevada qualidade. →
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O passado nacional e as suas marcas, permitindo a
construção de “histórias à volta da História”, deverá
constituir um dos eixos fundamentais da diferenciação.

•

#31. O território nacional concentra numa área relativamente restrita
(actualmente são necessárias apenas cerca de 3 horas em automóvel para a
atravessar transversalmente e cerca de 8 horas longitudinalmente) um
diversificado conjunto de recursos naturais de excepcional qualidade
paisagística (a linha de costa, os vales da maioria dos seus rios, diversas
serras, algumas regiões, etc.), bem como um diversificado conjunto de
aglomerados urbanos com grande qualidade e especificidade própria, e
uma população com usos e costumes também muito diversificados. →

O território nacional, nas suas múltiplas valências e
variações, deverá participar no processo de diferenciação
através da afirmação da sua diversidade concentrada.

•

#32. As características climáticas do país são das mais amenas e
equilibradas da Europa e, particularmente durante a Primavera, o Verão e
o Outono, proporcionam condições de vivência do espaço exterior de
grande qualidade e atractividade, tanto durante o dia como de noite. →

SaeR - Abril 2005 - 134

As virtualidades climáticas do nosso território durante
grande parte do ano constituem um elemento natural de
diferenciação que deve ser afirmado.

•

#33. O posicionamento geográfico de Portugal relativamente à Europa,
mais do que pela sua inserção na charneira do Atlântico com o
Mediterrânico, é principalmente marcante pela sua expressão oceânica,
tanto no seu passado e na sua história, como no seu presente. →

A componente oceânica do espaço português e,
particularmente, o potencial que contém e as excepcionais
condições de contacto que o clima permite durante grande
parte do ano, devem ser utilizados como um importante
factor de diferenciação.

•

#34. Decorrente dos hábitos culturais da população portuguesa e da
excepcionalidade de algumas condições naturais, o país ainda produz uma
diversidade de produtos alimentares de elevada qualidade (o peixe, o
marisco, algumas carnes, os legumes, o pão, os ovos, os frutos, o vinho,
etc.), domina técnicas qualificadas e particulares da sua confecção (que
muitas vezes decorrem da integração multi-cultural que nos caracteriza) e
tem-se vindo a difundir uma nova atitude de elevação, interesse e consumo
da gastronomia. →
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A diversidade, qualidade e especificidade do património
gastronómico e das suas iguarias, desde que devidamente
enquadradas e controladas, poderão constituir um
poderoso argumento de diferenciação.

•

#35. Algumas das características comportamentais da população
portuguesa, nomeadamente a sua tolerância, a sua cultura humanista e
universalista, a sua honestidade e a sua inteligência relacional, determinam
atitudes naturais de grande abertura e eficácia na construção de
relacionamentos com forasteiros, o que raramente se verifica nas
populações europeias. →

A naturalidade, a tolerância e o prazer de agradar que, de
um modo geral, a população portuguesa manifesta no
contacto com as populações estrangeiras, se
adequadamente
complementados
com
formações
profissionais específicas (em línguas, em gestão de
conflitos, p.e.), podem constituir um indiscutível trunfo da
diferenciação perseguida.

•

#36. Apesar das dificuldades que têm caracterizado o desenvolvimento do
país, Portugal ainda oferece um conjunto de condições que têm permitido
manter relativamente controlados os fenómenos de exclusão social, de
grande violência e de insegurança. →
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A tranquilidade social, a segurança e o respeito por
pessoas e bens são aspectos que, a serem garantidos,
constituem um importante factor de diferenciação face a
inúmeros mercados concorrentes.

•

#37. Portugal dispõe de excelentes escolas de cuidados de saúde e de um
significativo quadro de profissionais de elevada competência, apesar de
demonstrar grandes desequilíbrios na gestão dos seus recursos e das suas
infra-estruturas. →

Desde que sejam asseguradas as condições operacionais
indispensáveis à melhoria da cobertura da prestação de
cuidados de saúde, poderá ser criado um importante factor
distintivo nesta área de grande sensibilidade.

Gestão estratégica de marcas e promoção de produtos

•

#38. Perante a diversidade de ofertas, o consumidor reage no momento da
escolha em função das imagens que lhe são transmitidas e das propostas de
valor que contêm, pelo que a importância das imagens de marca é cada vez
maior em termos de afirmação, de diferenciação concorrencial e de
competitividade. →
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A estratégia de promoção dos destinos turísticos
portugueses deve realizar-se com recurso a uma estrutura
de marcas estratificada em pirâmide, dominada pela
criação de uma única marca forte do país (transmitindo o
posicionamento global do Turismo, os benefícios, valores e
personalidade), e constituída por um conjunto de submarcas segmentos/produtos ou regiões, mas subordinadas
a esses valores e transversais ás promoções públicas e
privadas, propiciando condições para uma verdadeira
“vivência dos valores da marca”.

•

#39. A imagem de Portugal está muito identificada com o segmento de Sol
& Praia e com uma identidade de “país do Sul”, “mediterrânico”, “pobre”,
e “indiferenciado”. É necessário mudar os referenciais da imagem e de
identidade nacionais, por forma a podermos potenciar os nossos recursos
estratégicos e criarem novas condições de competitividade não só no
Turismo, como em toda a economia nacional. A SaeR considera que a
ideia dominante para a nova imagem e identidade de Portugal deve ser o
“Oceano”. Desse modo se poderá abrir o caminho para um processo de
gestão da mudança que possibilite a passagem progressiva de “País do
Sul” para “País da Costa mais Ocidental da Europa”, de “País de Sol &
Praia” para “País de desporto, ambiente e qualidade de vida”, de “País
indolente, pobre e indiferenciado” para “País dinâmico, tecnologicamente
avançado e com uma história rica e de grande autenticidade”, em volta do
conceito de “Oceano”. →
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É decisivo assegurar o desenvolvimento de uma nova
proposta de valor que reoriente a imagem dominante de
Portugal no mundo de “País do Sul” para uma “País da
Costa mais Ocidental da Europa”, dinâmico, avançado,
com uma história rica e autêntica e espaço de encontro de
culturas e civilizações.

•

#40. A marca dominante para o país deve condicionar e influenciar o
posicionamento das restantes marcas do turismo. Podem/devem ser
desenvolvidas sub-marcas com propostas de valor específicas dentro da
“vivência dos valores da marca” identificados para a “marca Portugal” e
ajustadas às diversas regiões, aos diversos segmentos e aos diversos
produtos-alvo. Apesar das abordagens poderem ser diferentes, e
específicas, diferenciando as mensagens de acordo com o perfil do turista,
os meios e os canais de comunicação usados pelas diferentes marcas e
sub-marcas, devem ser integrados e partilhados, por forma a garantir a
consistência da mensagem e a rentabilização de sinergias operacionais nos
custos.→

Deverá desenvolver-se uma gestão integrada das marcas e
das abordagens de promoção, por segmentos, regiões e
produtos, numa lógica matricial região/produto e de
partilha de estruturas, processos, tecnologias e custos.

•

#41. Uma adequada articulação entre os investimentos e a gestão de
marcas e promoções por parte dos agentes públicos e dos agentes privados
permite incrementar a eficiência e a eficácia das campanhas desenvolvidas
de forma autónoma e independente. Uma marca destino com um conteúdo
emocional forte incentiva as marcas de segmentos, regiões e produtos ou

SaeR - Abril 2005 - 139

serviços, dentro e fora da constelação do turismo e, consequentemente, o
investimento dos privados em gestão de marcas e promoção, criando um
efeito de “círculo virtuoso”. →

A gestão das marcas e a promoção dos destino/destinos
turísticos portugueses devem ser desenvolvidas, articuladas
e programadas de forma integrada e de maneira a criar
uma abordagem comum e um efeito de “Círculos
Virtuosos”, no qual o investimento inicial dos fundos
públicos é alavancado por novos investimentos privados e
vice versa, criando sinergias e uma espiral de promoção
conjunta dos mercados e dos produtos turísticos.

•

#42. O turismo constitui um sector complexo e fragmentado, composto por
uma multiplicidade de agentes e actores estratégicos, muitos deles de
reduzida dimensão. Por outro lado, o turista-consumidor apresenta, cada
vez mais, uma atitude multi-dimensional e cada vez mais exigente,
tornando bastante mais onerosos os processos de relacionamento e de
satisfação dos clientes. →

Por forma a aproveitarem sinergias e economias de escala,
os actores portugueses do turismo podem/devem recorrer a
uma gestão integrada e optimizada das marcas, utilizando
as seguintes opções:
 Criação de marcas direccionadas a micro segmentos,
produtos e/ou experiências específicas;
 Criação de marcas “chapéu” para criar e integrar
famílias de marcas nicho;
 Criação de redes de alianças estratégicas entre marcas;
 Co-branding.

Conhecimento e dinamização da procura
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Os desafios colocados pela crescente agressividade das ofertas concorrenciais e
pelas exigências de personalização da procura determinam, como condições
essenciais para a construção de um modelo de desenvolvimento turístico sólido e
gerador de valor, um permanente e exaustivo conhecimento dos consumidores
potenciais como ponto fulcral para a invenção, desenho e continua adaptação de
produtos que satisfaçam os seus anseios, uma adequada selecção dos mercadosalvo, determinada em função dos interesses estratégicos, das aptidões competitivas
do sector e da viabilidade de rentabilizar o seu potencial e uma implementação de
estratégias de comunicação eficazes na divulgação e na afirmação da atractividade
das ofertas.

•

#43. As crescentes diversidades dos consumidores potenciais e as
dinâmicas da permanente evolução dos seus padrões de consumo só podem
ser conhecidas e exploradas através da utilização de ferramentas analíticas
com capacidade para fornecer as informações determinantes sobre o
comportamento dos consumidores, associada com a criação de processos
que transformem essa informação em conhecimento, e optimizada pela
distribuição dessa informação e conhecimento pelas diferentes áreas
funcionais do sector. →
Para que o sector turístico nacional possa garantir as suas
condições de sobrevivência, de autonomia, e de geração de
valor, deverá implementar um conjunto de procedimentos
que lhe permitam dispor de uma Business Intelligence
eficaz no tratamento da informação indispensável para a
fundamentação do seu planeamento estratégico.

•

#44. A interacção entre fornecedores e clientes durante a “experiência
turística” comporta diversos riscos, que devem ser eliminados, e diversas
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oportunidades, que devem ser exploradas, de modo a estabelecer
plataformas

relacionais

orientadas

para

a

satisfação do

cliente,

nomeadamente no ajustamento do produto/serviço à sua “medida”, na
construção de relações de confiança e na criação de valor para o cliente
que desencadeiem a vontade de repetir que conduz à fidelização e a
divulgação de referências positivas, e simultaneamente, ao realizar-se num
contexto de “cara a cara”, pode constituir um instrumento de recolha de
informação determinante na compreensão da procura. →
A implementação de metodologias e práticas de CRM
(Customer Relationship Management) constituirá um
processo de maior conhecimento dos perfis dos clientes e
das suas motivações e processos de compra, criando,
assim, condições para uma maior satisfação e a melhoria
contínua da qualidade dos serviços prestados e adequação
aos mercados.

•

#45. Perante a expansão actual e previsível da procura turística e da sua
base geográfica de origem, a limitada capacidade produtiva nacional
(actual e futura) não admite sua afectação a mercados geradores de baixo
valor, nem os recursos disponíveis para as actividades de promoção e
captação permitem assegurar a necessária massa critica em todos os
mercados, pelo que se impõe uma criteriosa selecção dos segmentos e dos
Mercados-Alvo em função da visão e estratégia definida para o turismo
nacional. →
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Os esforços deverão ser prioritariamente concentrados nos
mercados e segmentos que alimentem Clusters
identificados como estratégicos (ex.: Sénior/Saúde,
Negócios/Short Break) e do ponto de vista geográfico, em
alguns dos mercados de proximidade europeus (Espanhamercado ibérico alargado, França e Grã-Bretanha, Europa
Central e Escandinávia) e Federação Russa e do ponto de
vista de consumidores nos segmentos “Senior” (inclui YAS
– Young Active Seniors), “Empty Nesters” e “DINKS”
(Double Income No Kids).

C. Activos estratégicos: desenvolvimento e qualificação

A identificação e a inventariação contínua e sistemática dos activos estratégicos são
necessários, já que a competitividade da oferta turística será fortemente
determinada pela qualidade dos activos operacionais disponíveis em cada destino,
e cada vez mais influenciada pela articulação das suas diversidades e
complementaridades, o que pressupõe a construção de uma Central de Dados que
permita o conhecimento profundo e transversal dos activos existentes no país com
potencial, em exploração, latentes ou programados, de modo a permitir a
afirmação de atractibilidades relevantes nas mais variadas áreas e escalas,
viabilizando a optimização da sua exploração e a correcção das suas insuficiências,
e permitindo uma adequada afectação dos recursos na sua protecção e valorização.

•

#46. A base territorial da actividade turística é uma realidade cuja
importância se afirmará, de um modo cada vez mais determinante, na
diferenciação dos destinos turísticos. A caracterização dos activos
constituintes dessa base territorial nacional já existe, seja sectorialmente
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em alguns órgãos, ao nível da Administração Central (Museus,
Monumentos, Parques Naturais, etc.) ou seja com razoável exaustão e
transversalidade, a nível municipal. No entanto, encontra-se dispersa. →

Recensear, de um modo sistemático e a nível nacional, os
activos constituintes da realidade territorial passíveis de
desempenhar uma “função turística”, existentes ou
programados, sejam naturais, históricos, culturais, ou de
lazer, configura a melhor forma de os conhecer, de
interpretar as suas vocações e articulações potenciais e de
os preservar e valorizar.

•

#47. Embora continuando a ter por base operacional os designados
“Equipamentos e Serviços Turísticos” (meios de alojamento, de
restauração, de animação, transportes, etc.), o turismo passará a socorrerse cada vez mais da contribuição qualitativa de um vasto conjunto de
infra-estruturas de serviço ou de apoio (aeroportos, portos, vias de
comunicação, comunicações, saneamento, cuidados de saúde, serviços
financeiros, etc.). Não será possível qualificar e diferenciar a actividade
turística sem garantir a existência e adequada qualidade dos equipamentos
e das infra-estruturas utilizadas, o que pressupõe o conhecimento da
realidade existente e dos investimentos programados. A caracterização
destes activos também já existe, seja sectorialmente na Administração
Central, seja com exaustão e transversalidade a nível municipal, embora
não se encontre concentrada. →
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Recensear, de um modo sistemático e a nível nacional, os
equipamentos e as infra-estruturas passíveis de
desempenhar uma “função turística”, existentes ou
programados, configura a melhor forma de os conhecer,
de avaliar as carências existentes, e de optimizar a sua
gestão integrada no “processo turístico”.

•

#48. A qualificação da oferta turística não poderá existir sem uma
adequada qualificação dos Recursos Humanos e dos “Know-Hows”
directa e indirectamente envolvidos, sendo que a especialização autóctone
deste último aspecto se afigura um meio potencialmente determinante na
criação de uma oferta nacional diferenciada e irrepetível noutro país (assar
sardinhas, p.e.). A caracterização sistematizada a nível nacional destes
activos não existe, embora possa ser realizada com a participação dos
actores privados, da Administração Central e Local, e das Instituições de
Formação. →

Recensear, de um modo sistemático e a nível nacional, os
Recursos Humanos e os “Know-Hows” passíveis de
participar na “função turística”, bem como as suas
evoluções programadas, configura a única forma de os
conhecer, de avaliar e resolver as suas insuficiências, de
modo a superar os níveis de serviço e de autenticidade
exigidos em cada momento pela procura.

•

#49. Perante a perspectiva de uma evolução cada vez mais rápida das
características da procura, nomeadamente ao nível do aumento da
complexidade, da diversidade, e da originalidade das experiências
perseguidas, a constituição de uma oferta continuamente atractiva
pressupõe a existência de uma grande capacidade de adaptação dos activos
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estratégicos actuais, uma grande atenção para com aqueles que se
encontrem latentes, mas que se podem vir a revelar em função da evolução
conjuntural ou da descoberta de articulações sinérgicas, e a necessidade de
um permanente exercício de avaliação prospectiva da situação. Estes
factos, associados à extensão das tarefas de recenseamento acima
identificadas, determinam um enquadramento analítico e operacional de
nível nacional, que dificilmente pode ser assegurado com êxito pelos
actores turísticos. →

Desenvolver uma Central de Dados de Activos Estratégicos
com uma metodologia de recenseamento com abrangência
nacional, realizada com a participação do sector público e
do sector privado, envolvendo necessariamente os
detentores dos recursos e de modo a referenciar todos os
activos que existem e os projectos que estão em curso,
recolhendo a informação de um modo dinâmico e
permanentemente
actualizado
e
destinada
à
disponibilização on-line e ao suporte das decisões de
desenvolvimento e qualificação dos activos estratégicos do
turismo constitui um requisito básico para responder ao
comportamento da procura.

Desenvolvimento e Qualificação dos Activos Estratégicos

A eficácia das funções atribuídas aos activos estratégicos depende da sua qualidade
e disponibilidade de utilização, mas cada vez mais da sua aptidão para serem
inseridos em redes operacionais de uma orientação estratégica nacional para o
sector, servindo ou suportando a construção de narrativas e experiências que se
pretendem cada vez mais genuínas e distintivas. Simultaneamente a sua eficácia
real estará condicionada pela sincronização ou antecipação da sua acção a
oportunidades de mercado cada vez mais dinâmicas pelo que será fundamental a
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elaboração de um Plano Integrado de Gestão dos Activos Turísticos Estratégicos,
que garanta a protecção e a qualificação permanente dos activos existentes bem
como a criação de novos activos, optimizando a afectação de recursos de um modo
subordinado às orientações estratégicas e às prioridades estabelecidas para o
sector.

•

#50. A necessidade de afirmar a atractividade da oferta nacional face à
concorrência internacional terá sempre por base o aspecto distintivo da
oferta, pelo que se torna prioritário identificar, valorizar e promover a
diferença, desde que a sua qualidade o justifique, e salvaguardar os activos
“genuínos” e qualificados que possam vir a potencializar explorações
futuras. →

É necessário desenvolver um Plano Integrado de Gestão
dos Activos Turísticos Estratégicos (PIGATE), o qual
deverá privilegiar a identificação, protecção e valorização
dos activos que podem ser utilizados na afirmação
distintiva da oferta nacional, ou seja, capazes de “marcar
a diferença”, bem como privilegiar sua gestão em termos
da sua inserção nos “clusters” e na grande “constelação
de serviços”.

•

#51. De igual modo, a necessidade de optimizar o aproveitamento das
circunstâncias conjunturais (tendências e modas, por exemplo) determina a
necessidade de uma permanente identificação de oportunidades de
mercado a que deverá corresponder uma permanente invenção/produção
de novos activos dedicados à sua exploração (grandes eventos ou cuidados
de saúde especializados, p.e.). →
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A complexidade dos mercados exige a criação de rotinas
de acompanhamento e avaliação, identificando
antecipadamente as oportunidades e confrontando-as com
a capacidade de resposta dos activos existentes,
procurando eliminar as carências detectadas através de
práticas de fomento da produção orientada de novos
activos, devidamente justificados pelas oportunidades
identificadas.

•

#52. O aumento de complexidade da procura irá ter como uma das suas
consequências um progressivo abandono das “mono-experiências” para
uma clara procura de “multi-experiências”, o que conduzirá à exigência de
uma oferta complexa e estruturada de modo a disponibilizar múltiplas
valências, em simultâneo no caso do turismo familiar, de uma forma
encadeada nos restantes segmentos, e muitas vezes de um modo aleatório
ou imprevisível. →

É necessário assegurar a identificação de sinergias, de
complementaridades e de articulações que potencializem a
organização e exploração dos activos em “redes” de
complementaridade e diversidade, organizadas em função
da visão estratégica definida para o sector.

•

#53. Evolução da sofisticação da procura e da oferta turística irá
determinar uma crescente exigência na avaliação da atractividade dos
destinos, e não apenas no aspectos qualitativos ou característicos, mas
particularmente nos domínios da busca de “respostas”, de “entendimentos”
e de “experiências” diferentes e mais amplas. O aproveitamento do
potencial dos activos turísticos tenderá a deixar de residir nos activos em
si, que serão reduzidos à categoria de “hardware”, para passar a residir nas
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formas coerentes e apelativas da sua formatação e da sua apresentação
(realidade há muito conhecido dos agentes do grande consumo). →

É importante, para Portugal, incentivar a criação de uma
Indústria de Conteúdos, estimulada pela ANT e destinada
à investigação, invenção e produção regular de conteúdos,
narrativas e experiências adaptadas às escalas municipais,
regionais e nacionais, suficientemente apelativas para
despertar o “desejo” do consumidor, eficazmente
promovidas para afirmar “modas” e desencadear os
comportamentos
de
identificação
associados,
e
predominantemente assentes nos activos nacionais
existentes, como modo de salvaguardar o seu carácter
único e insubstituível.

•

#54. O crescimento das condições concorrenciais do turismo impõe a
necessidade de garantir um consistente incremento da qualidade do serviço
ao consumidor, não só por parte dos actores tradicionais, mas cada vez de
um modo tendencialmente mais alargado a toda a sociedade dada a
componente sistémica da actividade turística. Em complemento, e de
modo a garantir a regularidade da qualidade da oferta ao longo do tempo,
deverão ser implementadas rotinas de verificação e programas de incentivo
que pressupõem a existência de uma estrutura especializada e
permanentemente actualizada. →
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O Instituto da Qualidade deverá participar na elaboração e
dinamização de um Programa de Garantia e Certificação
de Qualidade para o Turismo, que envolva a identificação
e a investigação de standards de qualidade e de excelência
adequados a cada activo, a definição de objectivos e a
programação para os atingir, incluindo divulgação de
articulações entre práticas de excelência e sucesso
empresarial. Paralelamente deverão ser asseguradas a
avaliação e a certificação dos activos existentes e
potenciais, bem como actividades complementares, criando
referenciais de garantia real da qualidade do serviço, uma
vez que as actuais classificações (de estrelas na hoteleira
ou na restauração, p.e.) não traduzem a qualidade do
serviço global proporcionado.

•

#55. O crescente incremento da utilização do transporte aéreo na
actividade turística, nomeadamente com a sua vulgarização decorrente das
novas actividades “low-cost”, das novas formas e prioridades de gestão do
espaço aéreo e dos novos hábitos de consumo, determinará que a
actividade turística será cada vez mais condicionada pela competitividade
e variedade das ofertas de transporte aéreo, e em simultâneo constituirá um
dos “core business” e o principal motor de desenvolvimento deste modo
de transporte, pelo que será altamente limitativo para ambos os sectores
continuar a promover a gestão dos serviços envolvidos no transporte aéreo
sem a assegurar a sua subordinação às orientações estratégicas e às
prioridades estabelecidas para o sector turístico. →
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A orgânica da Administração Pública para o transporte
aéreo deverá ser reformulada, criando-se uma articulação
mais estreita entre o turismo e os transportes aéreos,
através da inclusão no âmbito dos órgãos de
Administração Central do Turismo de um órgão que tutele
e coordene todas as actividades relacionadas com as
operações aéreas e os serviços aeroportuários.

•

#56. A atractividade turística será cada vez mais condicionada pelo
reconhecimento da existência de elevadas condições de segurança e de
garantias efectivas de protecção e de apoio em situações de risco, pelo que
a oferta de condições superiores de prevenção de risco e de assistência
serão uma condição determinante na selecção dos destinos turísticos. →

A sustentação do desenvolvimento turístico implica a
implementação de práticas de excelência nos domínios da
segurança de pessoas e bens, das actividades com
implicações na saúde pública (alimentação, saneamento,
poluição, controle de epidemias, etc.), dos cuidados de
saúde, e da gestão de situações de emergência.

•

#57. A qualidade da oferta dos destinos turísticos também dependerá cada
vez menos da exclusiva qualidade do serviço dos seus activos
especializados e cada vez mais da qualidade global da experiência vivida,
a qual se inicia no acto do acesso e selecção de informação e apenas
termina após o regresso. Nesta perspectiva, importa garantir que a
qualificação dos activos turísticos se realiza em paralelo com a
qualificação geral da realidade nacional dos serviços, do espaço urbano, da
rede nacional de transportes, da sinalização, dos equipamentos, das infraestruturas, e até do relacionamento humano com o turista. →
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Deverão ser asseguradas as articulações horizontais
necessárias para a promoção, implementação e
integração de uma rede de planos sectoriais de
requalificação que acautelem as necessidades da
actividade turística.

•

#58. Tendo em consideração que o reconhecimento da oferta de serviços
qualificados também envolve factores de grande subjectividade, e é muitas
vezes condicionado pela “formatação” do consumidor, ou seja, fortemente
determinado pelo meio social e cultural a que pertence e pela moda, tornase imprescindível fomentar a inserção criteriosa de alguns activos de
excelência em referenciais de qualidade (exemplo: afirmar a gastronomia
nacional ao mais alto nível será praticamente impossível sem a existência
de uma rede nacional de inserções nas diversas categorias de estrelas do
Guia Michelin). →

O Estado, em parceria com os actores privados, deverá
incentivar a criação de programas de apoio à inserção dos
actores turísticos nacionais em redes de excelência e
qualidade de reconhecido prestígio internacional, bem
como fomentar a divulgação dessas inserções.

D. Recursos humanos e conhecimento: desenvolvimento e qualificação

Para a qualificação e desenvolvimento dos recursos humanos como um dos activos
estratégicos do turismoé necessário proceder à formação técnica, comportamental
e profissional dos quadros, mas também à formação dos gestores e empresários, no
sentido de desenvolvimento da visão estratégica e de assimilação de boas práticas
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de negócio e de gestão. Bons técnicos não fazem um bom gestor ou empresário,
mas um bom empresário ou gestor desenvolve boas competências nos seus
subordinados. A formação dos quadros das Administrações Centrais, Regionais e
Locais é também crítica para o desenvolvimento do Turismo. Por outro lado, é
necessário uma melhor articulação entre o planeamento e o funcionamento da
formação nas instituições de ensino/formação e empresas, com processos de
cooperação eficientes e eficazes entre elas, mas alargados a processos de
cooperação com instituições de ensino/formação e empresas internacionais. É
fundamental criar mecanismos de investigação e divulgação de boas práticas, quer
nacionais, quer internacionais.

•

#59. A deficiente interligação entre os cursos de turismo ministrados
actualmente e as necessidades reais do sector e das empresas ligadas a esta
actividade constitui um obstáculo ao desenvolvimento do turismoe à sua
afirmação como sector-chave na Economia Portuguesa. É igualmente
penalizante a insuficiência de um planeamento que tenha como base as
boas práticas nacionais e internacionais, em termos de casos de sucesso
nacionais e internacionais, metodologias, técnicas, sistemas, standards de
qualidade (produtos e processos) e benchmarks de referência/indicadores,
aproveitando o exemplo de práticas de outros sectores mais avançados
(ex.: Grande Consumo, Sector Automóvel, Telecomunicações…) onde os
casos de sucesso possam servir de referência à actividade turística. →
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É necessário um Planeamento Integrado de Formação
englobando as Universidades e outras entidades de ensino
e formação e as Empresas, desenvolvido no âmbito do
proposto Conselho Estratégico para o Turismo, e que
assente em benchmarks de boas práticas nacionais e
internacionais.

•

#60: O turismo pode aprender e beneficiará certamente de uma leitura
atenta das boas práticas, sejam eles de outros sectores, sejam de grandes
empresas/cadeias internacionais que operam no turismo. Desta forma, é
essencial

estar

atento

e

desenvolver

programas

específicos

de

benchmarking e transferência de know-how, tomando em consideração as
melhores práticas nacionais e internacionais nas diferentes áreas de
actuação. Por exemplo, em áreas como Marketing e Recursos Humanos,
será uma boa aposta observar o percurso seguido pelo sector do grande
consumo, do sector automóvel e das telecomunicações nacionais, entre
outros, aproveitando as suas melhores práticas e experiência para as
aplicar ao Turismo, beneficiando assim de um ganho elevado em termos
de tempo e eficiência. Quanto aos processos operacionais, é importante
aprender e absorver o know-how e experiência dos grandes grupos que
operam ao nível internacional, por exemplo através dos programas de
cooperação com universidades e outras instituições de Ensino e Formação
ou directamente com empresas que permitam que os estágios profissionais
sejam realizados em empresas destes grupos. →
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Deverá ser lançado um Programa “Aprender com os
Melhores”, favorecendo a troca de experiências e a
transferência de know-how aplicável ao Turismo.

•

#61. Outro factor de insuficiência da competitividade do turismo é a falta
de interesse/desconhecimento por parte de grande número de empresas da
necessidade da formação adequada do seu pessoal, não constituindo esta
uma prioridade nos seus planos anuais. É essencial que as empresas sejam
despertas para a necessidade de terem os seus próprios planos e de
identifiquem a formação como uma prioridade, definindo as suas próprias
necessidades de formação de curto e de médio/longo prazo (estimamos
que um valor de - pelo menos - 2,5% do orçamento das empresas deverá
ser destinado a formação e desenvolvimento das competências pessoais e
organizacionais). →

As empresas devem ser incentivadas a criar planos
próprios de formação de médio e longo prazo, articulados
com os programas integrados de formação para o turismo.

•

#62. A formação para o turismo de excelência deverá ser cada vez mais
uma formação com ligação estreita entre as instituições de ensino e as
empresas da actividade turística. Não existe, no entanto, um planeamento
conjunto entre essas entidades que permita a adequação, em tempo útil, da
oferta de formação às necessidades das empresas, tanto no que respeita às
áreas como aos conteúdos dos cursos oferecidos, notando-se ainda a falta
de intercâmbios de experiências de professores e alunos, essenciais à
promoção da inovação no ensino/aprendizagem. A cooperação instituições
de ensino/empresas poderá passar pela aposta cada vez maior em modelos
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de integração daquelas instituições nas empresas, não só através de
estágios e cursos específicos, mas também em modelos de cursos que
sigam os exemplos bem conseguidos noutros sectores, como por exemplo
os das escolas de Medicina e Enfermagem que funcionam dentro dos
próprios hospitais, onde os alunos convivem diariamente com a realidade
hospitalar, o ambiente onde vão trabalhar no fim do seu curso. No próprio
âmbito do Turismo, existem já bons exemplos, que podem e devem ser
usados como referências. A título de exemplo, podemos referir o mestrado
de turismo da N.Y. University, nos EUA (Master of Science in Tourism
and Travel Management), o qual funciona nesta filosofia de estreita
ligação entre o ambiente empresarial e o ambiente académico,
apresentando um curriculum muito orientado para a realidade empresarial
do turismo, nas várias áreas de especialização que disponibiliza, além de
conter como elemento obrigatório um estágio profissional de 300 horas. →

É indispensável implementar soluções de cooperação de
médio e longo prazo entre as Instituições de Ensino e as
Empresas / Associações Empresariais para o planeamento
dos planos de formação oferecidos, bem como estabelecer
de parcerias entre as instituições de ensino nacionais e
internacionais, nomeadamente criação de Linhas de
Formação e Intercâmbio Internacionais.

•

#63. A formação apresenta-se essencial a três grandes níveis: Formação
Técnico-Profissional, Formação dos Gestores e Formação de Quadros das
Administrações Central e Local. Não se trata, assim, apenas da
qualificação dos técnicos directamente envolvidos nas actividades
turísticas, mas de todos os agentes das actividades da constelação do
turismo. O leque de qualificações a oferecer deve ter em conta a
diversidade destas actividades e a necessidade de formação contínua, isto
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é, a necessidade de formação “avançada” de up-grading, que a rápida
evolução societal e tecnológica – e, portanto, das actividades da
constelação do turismo – exige. Esta formação deverá fornecer aos agentes
do turismo os instrumentos necessários a uma actuação eficaz, atempada
ou mesmo “antecipada” nas situações mais complexas da cadeia de
negócio. Essa formação adquire-se por uma simbiose de experiência no
terreno com preparação “específica” nas instituições de formação. →

Nos planos de formação, aos vários níveis, deverá
assegurar-se que seja proporcionada, por instituições
vocacionadas para tal, a diversidade de qualificações, bem
como a sua crescente exigência e sofisticação. Essas
instituições devem propiciar diferentes níveis de
qualificação, bem como períodos de up-grading.

•

#64. A formação técnico-profissional não pode continuar desfasada das
necessidades reais das empresas, antes devendo ser direccionada para as
necessidades empresariais. →

O bom funcionamento da relação formação/empresas
implica a criação de procedimentos periódicos de
avaliação da oferta de formação pelas empresas e garantir
que essas necessidades sejam traduzidas nos planos
individuais de cada organização.

•

#65. Uma lacuna importante ao nível da formação é a Formação dos
Gestores, nomeadamente dos empresários, e dos quadros superiores da
Administração Central e Local, cujas funções têm implicações no
exercício da actividade turística. Esta formação deve suportá-los no
acompanhamento das tendências de evolução da actividade turística, mas
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também a adquirir/reforçar a visão estratégica que ela exige que seja mais
global e integrada do que reduzida à própria actividade em si mesma. Para
a Administração Central e Local, o objectivo desta formação é a
sensibilização para a coordenação entre a sua área de actuação e as
necessidades próprias das actividades ligadas mais directamente ao
turismo. →

É necessária a criação de Planos de Formação Específicos
para Gestores/Empresários e para os Quadros Superiores
da Administração Central e das Câmaras Municipais com
funções que têm implicação na actividade turística.

•

#66. Nas actividades da constelação do turismo há inúmeras situações de
relacionamento interpessoal, nomeadamente de “face a face” com os
clientes/turistas. A Formação Comportamental é, assim, determinante. Os
agentes envolvidos nesse tipo de relacionamento devem ter uma
preparação que os “eduque” (e que, depois, eles mesmos “cultivem” essa
atitude/comportamento) num relacionamento interpessoal agradável e
“acolhedor”. A própria sociedade e as actividades relacionadas com a
constelação de turismo deveriam tentar interiorizar este tipo de atitude. →
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O cultivo de uma cultura de relacionamento interpessoal
agradável e “acolhedor” poderá ser feito através de
campanhas nacionais a promover, mas também – e
sobretudo – via inserção de uma disciplina de valores e
comportamento cívicos nos curricula escolares, pelo
menos a partir do 2º ciclo do ensino básico
(preferencialmente a partir do 1º ciclo.

•

#67. A falta de valorização e dignificação, por parte da sociedade, da
actividade

turística

enquanto

importante

contribuinte

para

o

desenvolvimento económico e social do país, é um grave entrave ao
objectivo da valorização pela sociedade em geral e pelos próprios agentes,
do turismo enquanto desígnio nacional. →

Como pressuposto estratégico, importa desenvolver
campanhas e programas de valorização do turismo que
favoreçam a assumpção, pela sociedade, do turismo como
um desígnio nacional.

•

#68. A atitude de indiferença ou mesmo menosprezo por esta actividade
tem implicações importantes ao nível da dignificação das carreiras
profissionais ligadas ao turismo, problema que tem repercussões na
qualidade da mão-de-obra disponível para o turismo. Este problema
poderá ser obviado pelo maior desenvolvimento de acções de dignificação
das carreiras ligadas a esta actividade. →
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Nas condições da sociedade portuguesa, é indispensável
promover programas de valorização, dignificação e
prémios de carreira aos melhores desempenhos nas várias
actividades ligadas ao turismo, bem como iniciativas
sociais que valorizem e promovam estas carreiras.

•

#69. Face à falta de comunicação e conhecimento mútuos entre os diversos
actores, torna-se necessário criar um fórum de encontro e debate anual que
poderá revestir a forma de Conferência, englobando agentes públicos e
privados, administração, universidades, outras instituições de formação e
empresas, onde se faça a apresentação e informação de casos de sucesso e
de referências nacionais e internacionais; projectos de investigação sobre
mercados e boas práticas; projectos sobre metodologias, processos e
sistemas e casos de parcerias de sucesso. Este encontro anual deverá
constituir o momento alto do turismo em Portugal, podendo coincidir com
o período da Feira do Turismo. →

Os principais organismos, quer do lado da Administração
Pública, quer do lado empresarial, deverão criar e
desenvolver uma Conferência Anual para a Excelência do
Turismo e constituir um Grupo de Trabalho conjunto que,
numa base anual, se ocupará da identificação,
dinamização e divulgação das melhores iniciativas
(nacionais e internacionais) e apresentar na Conferência.

•

#70. Uma perspectiva é acompanhar e integrar. Outra é antecipar e inovar.
Deve haver uma entidade preferencialmente vocacionada para os domínios
da inovação de produtos/serviços e processos do turismoque antecipe a
disseminação tecnológica, as suas consequências societais e as alterações
correspondentes dos quotidianos associadas à crescente variedade das
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mosaic societies com vista à detecção/criação de oportunidades de negócio
ou racionalização de práticas. Esta entidade deverá alimentar, em termos
de ideias/processos/inter-relações, nomeadamente, as entidades, quer de
acompanhamento e integração atempada da evolução tecnológica, quer as
de formação. →

Face à complexidade (crescente) dos mercados, é
indispensável a constituição de uma célula prospectiva,
vocacionada para a investigação e inovação nas áreas do
Turismo. Esta célula poderá fazer parte do proposto
organismo para a Investigação e Inovação no Turismo ou
ser uma entidade externa que a ele responda.

E. Actores estratégicos: desenvolvimento e qualificação

Constituindo um sector com elevada complexidade e fragmentação de actividades
e um elevado número de empresas de reduzida dimensão, o turismoprecisa de
repensar e transformar os seus modelos de negócio para criar condições de
competitividade, num mercado cada vez mais global e exigente. Assim,
aproveitando as condições oferecidas pelas novas tecnologias e os modelos
económicos e organizacionais de economia em rede, os agentes de turismo terão de
enveredar por estratégias de consolidação horizontal e/ou vertical, através de
fusões e aquisições formais ou, alternativamente, através de processos de
cooperação e parcerias estratégicas entre agentes do mesmo sector ou de fora do
sector.
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•

#71. A efectiva assumpção do turismo como desígnio nacional e o seu
reconhecimento como motor de desenvolvimento depende, para além do
Estado e dos agentes públicos, da força dos agentes privados e das
respectivas estruturas associativas e de cooperação. →

A atomização e fragmentação da oferta e a diversidade das
empresas que compõem o sector, impõem a criação de um
“Fórum Empresarial para a Excelência e Cooperação no
Turismo”, dinamizado pelas empresas nacionais de
referência e aberto a todas as empresas interessadas na
Excelência dos produtos e serviços do Turismo português e
dos seus processos e na cooperação intra e intersectorial
na cadeia de valor do Turismo português.

•

#72. Fóruns empresariais e iniciativas semelhantes têm sido criados em
diversos países numa articulação conjunta entre actores estratégicos, de
alguma forma envolvidos/relacionados em actividades da constelação do
turismo. Estas associações ao ganharem massa crítica têm assim melhores e
maiores condições de competitividade e uma maior visibilidade /força para
exercer o seu lobby junto das respectivas autoridades nacionais, regionais e
locais, conseguindo melhores condições de trabalho conjunto com todas as
sinergias estratégicas daí resultantes. →
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O Fórum Empresarial para a Excelência e Cooperação no
Turismo, deve ser criado no âmbito de uma iniciativa
conjunta CTP/WTTC/Ministério do Turismo, de modo a
garantir a endogeneização na economia portuguesa dos
efeitos induzidos pelos contactos directos a nível global.

•

#73. Os programas de qualidade e melhoria contínua, exigem processos de
avaliação permanente por comparação sistemática com os melhores
indicadores de eficiência e qualidade do sector e os melhores standards
funcionais de outros sectores, i.e., com as melhores práticas de gestão a nível
nacional ou internacional e a sua adaptação ao contexto de cada empresa. →

As melhores práticas nacionais deverão ser objecto de
dinamização através de Programas de Avaliação,
Divulgação e de Incentivos e Prémios, articulados com as
Campanhas de Valorização do Turismo (“Assumir o
turismo como um desígnio nacional”).

•

#74. A investigação das melhores práticas é uma atitude empresarial que
deve ser traduzida na criação de um processo organizativo interno, o qual
deverá iniciar-se pela identificação das competências centrais cujo
desempenho é crítico para a competitividade do sector, e dos casos/empresas
que constituem as melhores referências. A obtenção de informação precisa
sobre as melhores práticas de gestão exige, por vezes, cooperação por via da
constituição de associações de benchmarking, no quadro das quais as
organizações líderes nas melhores práticas aceitam disponibilizar os dados
em troca de dados dos parceiros. No entanto, é a criação da atitude e do
ambiente empresariais internos, bem como dos processos organizacionais
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que permitem a constituição de projectos de benchmarking, qualidade e de
melhoria contínua. →

Os propostos “Fórum Empresarial para a Excelência e
Cooperação” e a “Agência Nacional do Turismo”, através
da constituição de um Grupo de Trabalho Conjunto,
deverão dinamizar o lançamento de projectos de
investigação sobre boas práticas de cooperação e parcerias
estratégicas, a apresentar e a promover na Conferência
Anual para a Excelência do Turismo.

•

#75. O Grupo de Trabalho conjunto entre o Fórum Empresarial para a
Excelência e Cooperação no Turismo e a Agência Nacional do Turismo,
deverão assumir como um dos seus objectivos estratégicos a investigação,
divulgação e promoção de projectos e exemplos de boas políticas de
cooperação e parcerias estratégicas, a apresentar na Conferência Anual para
a Excelência do Turismo. →

A Conferência Anual para a Excelência do Turismo deve
ser um veículo para a divulgação e promoção de trabalhos
de investigação e boas práticas ao nível da cooperação e
parcerias estratégicas entre agentes.

•

#76. Os produtos turísticos têm uma forte componente intangível e
integram produtos e serviços muito variados, pelo que, em cada acto
turístico, é envolvido um elevado número de agentes com actividades e
competências muito diferentes. Para além desta complexidade, o sector é
caracterizado por uma forte fragmentação e atomização dos seus actores
estratégicos, com especial relevância no caso português. →
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Para criar condições de competitividade neste
enquadramento de globalização competitiva, as políticas e
os programas de Consolidação do Turismo, devem seguir
as três opções estratégicas clássicas para a
competitividade, conducentes à focalização da empresa ou
à consolidação do sector, nomeadamente:
- focalização pela especialização;
- consolidação
por
cooperação
e
parcerias
estratégicas;
- consolidação por fusão ou aquisição.

•

#77. As características de fragmentação e atomização empresariais, com
uma diversidade elevada de actividades, aliadas às especificidades e reduzida
dimensão das empresas, levam à necessidade estratégica de se optar pela via
da especialização e da qualidade nos produtos e serviços oferecidos, a qual
obriga a uma segmentação correcta dos mercados da oferta e da procura
desses produtos e serviços. →

Cada actor económico deve procurar especializar-se no
seu produto, competindo pela excelência global da oferta.

•

#78. A especialização, por um lado, e a cooperação flexível, por outro, são
condições essenciais para se criarem e manterem condições competitivas
exigentes, onde cada agente per si não tem condições, mas que actuando em
conjunto alavanca um número elevado de respostas à personalização das
experiências/produtos

turísticos

de

excelência.

É

o

conceito

de

“personalização massificada” que deve ser divulgado e incentivado, através
de políticas, programas e acções concretas, envolvendo agentes públicos e
privados. →
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Desenvolvimento do conceito de “Personalização
Massificada”. Para a criação de massa crítica é
determinante a dinamização de mecanismos de cooperação
entre os diversos e diferentes participantes no
desenvolvimento de produtos turísticos, por forma a que
cada um possa intervir com as suas melhores capacidades
e competências e, em conjunto, responder às necessidades
do turista-consumidor que procura experiências únicas,
customizadas e integradas.

•

#79. Assiste-se a uma crescente tendência para o turista querer construir
passo a passo, hora a hora, a sua experiência. Nesta linha, deve ser criado o
conceito de “pacote flexível” (built-in packs). Não se trata de pacotes
diversificados mas pré-preparados, constituindo uma listagem de alternativas
que o turista escolhe e compõe, antes de sair da origem e/ou que pode alterar
quando já está no destino, decidindo a (re)formatação da sua experiência.
Estes conceitos obrigam à cooperação e parcerias entre agentes e podem ser
potenciados por plataformas tecnológicas integradas numa lógica IDCIntegrated Distribution Connect. →

O desenvolvimento de políticas e programas para o
incentivo e apoio à especialização, qualidade e
“personalização massificada no turismo”constitui uma
exigência das novas condições de comercialização.

•

#80. Como forma de ganhar condições de competitividade num mercado
global e competitivo, nomeadamente em termos de massa crítica, uma das
opções é a consolidação organizacional através de processos de fusões e
aquisições formais, entre actores estratégicos nacionais. Estas fusões e
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aquisições deverão ser concretizadas numa óptica de integração horizontal
mais do que numa óptica de verticalização. →

A realidade estrutural da oferta de turismo em Portugal
impõe a criação de condições e mecanismos para a
consolidação através de fusões e aquisições, dos actores
nacionais, sobretudo numa óptica horizontal.

•

#81. A SaeR privilegia a criação de condições de competitividade para o
turismo português através de processos de cooperação e parcerias
estratégicas. Se bem que seja um caminho difícil, é o caminho mais
adequado para criar as “estruturas económicas” que permitam o
desenvolvimento futuro do turismo português. Em geral, estes processos de
cooperação e parcerias estratégicas são levados a cabo com o objectivo de
criar novos produtos ou serviços, atingir níveis de eficiência e economias de
escala, entrar em novos mercados ou negócios e ter acesso a mais e melhores
recursos humanos ou financeiros, podendo ocorrer a nível operacional,
estratégico, envolver entidades que operam na mesma etapa da cadeia de
valor e envolver empresas do mesmo sector ou de outros sectores de
actividade a nível nacional ou internacional. Os desenvolvimentos das
Tecnologias de Informação e Comunicação, através de plataformas
tecnológicas apropriadas (ex. IDC - Integrated Distribution Connect)
permitem alavancar, de forma muito eficiente e eficaz, estes novos modelos
de cooperação e economia em rede. →
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É possível melhorar muito as condições de competitividade
do turismo português assegurando o desenvolvimento de
mecanismos e instrumentos que facilitem a alavancagem
de processos de cooperação e parceira estratégica entre os
actores do turismo nacional, quer em termos de políticas,
quer em termos de mecanismos e instrumentos efectivos de
apoio (ex.: Modelo Integrado de Comercialização para o
Turismo Português).

•

#82. Um turista quando escolhe o seu destino de férias leva em
consideração dois critérios que pesam significativamente na sua decisão:
Moda e Reputação do destino e Conteúdo Emocional desse destino. Se
“Moda” resulta de uma promoção eficiente, a criação de “valor emocional”
do destino Portugal poderá ser conseguida com uma oferta inovadora e
criando

narrativas

e

conteúdos

que

despertem

emotividade

no

turista/consumidor e a vivência de experiências únicas. Assim, para além dos
programas de desenvolvimento da qualificação dos nossos activos
estratégicos, há que desenvolver o conceito de “Indústria de conteúdos”, na
medida em que: se as “Rochas em Portugal” não contarem um
história/narrativa diferente e que atraia o turista, este vai com certeza optar
por visitar “outras rochas” num outro país onde essa história exista.
Pretende-se com o desenvolvimento deste programa criar produtos
dinâmicos, que aproveitem as especificidades e contem a(s) História(s) de
Portugal. Há que “aproveitar o que aconteceu” para “fazer acontecer” e tirar
daí os respectivos proveitos. →

SaeR - Abril 2005 - 168

Há condições para o desenvolvimento (que é necessário)
de políticas e programas para a constituição de “Indústrias
de Conteúdos” vocacionadas para apoio ao turismo
nacional.

F. Cadeia de valor e canais de comercialização

O processo de consolidação dos grandes operadores internacionais, na sua maioria
intermediários grossistas no processo de comercialização dos produtos e serviços
turísticos, leva a que a dependência dos agentes económicos nacionais das
estratégias desses operadores seja cada vez mais evidente, provocando um
aumento significativo do valor acrescentado do turismo absorvido pelos
operadores internacionais. A este processo, os agentes económicos nacionais terão
de responder com novos modelos de organização da cadeia de valor e novos
modelos de comercialização da sua oferta turística.

•

#83. Uma Cadeia de Valor é um conjunto de actividade interligadas e
organizadas de forma a obter o máximo valor acrescentado, em cada um dos
elos da cadeia e, em consequência, no consumidor final, cuja satisfação
constitui o grande objectivo de toda a cadeia (é a sua satisfação e o valor que
lhe atribui que determina e “puxa” toda a cadeia). A estruturação e os níveis
de consolidação da cadeia de valor de um sector são o reflexo do nível de
maturidade do sector e da capacidade dos diferentes actores estratégicos em
cooperarem e trabalharem em conjunto, para satisfação do consumidor final
e a obtenção do maior valor para todas as partes envolvidas. Por outro lado,
o cliente do turismo, é cada vez mais informado, exigente e sofisticado,
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procurando experiências personalizadas. Assim, onde antes havia fronteiras e
definições claras entre agentes e actores do sector, agora esses agentes e
actores - hotéis, companhias de aviação, operadores, agências de viagens,
administração pública, etc. - não têm alternativa senão cooperarem
(trabalharem em conjunto) para entregar uma experiência conjunta única,
credível e surpreendente e obter a sua justa quota parte do valor final. →

Na base económico-empresarial do desenvolvimento do
turismo estará, necessariamente, o esforço de concepção,
desenvolvimento e manutenção de uma cadeia de valor
bem articulada e inovadora permitindo os melhores
processos de cooperação entre todos os intervenientes,
públicos e privados, trabalhando em conjunto e com a sua
tradução e concretização em planos integrados com o
objectivo de desenvolvimento do turismo e a maximização
do valor acrescentado do turismo em Portugal.

•

#84. Atendendo a que a oferta turística implica uma articulação complexa de
múltiplas plataformas de serviços, dos mais variados sectores económicos,
com uma gama muito larga de qualificações, é necessário encontrar uma
estratégia única e integrada para todo o turismo português, que permita que
cada projecto seja avaliado e desenvolvido tendo em conta todas as áreas
envolvidas. A definição dos objectivos a atingir, das prioridades de acção e
dos meios a utilizar para concretizar tal estratégia deverá ser explicitada em
Master Plans integrados, os quais exigirão uma coordenação extensa entre os
vários sectores económicos e políticos. →
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A preparação de Master Plans integrados e sustentáveis, e
a boa concretização dos mesmos, implicarão o
envolvimento activo, bem como a maior cooperação
possível entre instituições públicas e privadas, de forma a
aliar as melhores práticas no desenvolvimento do turismo
com as políticas regionais, de transporte, recursos
humanos, ambiente, infra-estruturas e de ordenamento do
território, dentro de uma lógica de cadeia de valor
integrada para o turismo português.

•

#85. As duas formas principais para adquirir produtos turísticos,
actualmente, são as de recorrer a um intermediário (agência ou operador) em
que os fornecedores “empurram” o seu inventário e preços para canais de
venda retalhistas utilizando, em larga medida um dos Global Distribution
Systems (GDS) ou através do próprio produtor que disponibiliza a sua oferta
aos clientes através de canais directos, muitas vezes via um call centre ou
pela Internet. →

Há que aproveitar as novas tecnologias para incrementar
a
capacidade
de
relacionamento
com
os
turistas/consumidores (B2C) e entre os agentes do sector
do turismo português (B2B).

•

#86. As novas tecnologias estão a proporcionar uma melhor integração entre
bases de dados partilhadas, sistemas próprios e sistemas assentes na web.
Também o aumento exponencial das capacidades de processamento estão a
permitir o desenvolvimento de canais de interacção com disponibilidade
constante. →
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A dispersão da atenção dos clientes pelos canais
disponíveis implica que os agentes envolvidos na
distribuição da oferta turística terão de suportar mais
canais, e consequentemente recorrerem a formas mais
criativas para os promover e despertar a atenção dos
clientes. Os agentes do sector poderão partilhar custos
através da especialização e colaboração, assim como
partilhar dados com parceiros e alianças complementares.

•

#87. A massificação das funcionalidades disponibilizadas através dos canais
electrónicos

permitem,

virtualmente,

obter

informações

e

realizar

transacções on-line e em tempo real, a qualquer momento e em qualquer
lugar. Esta quase total acessibilidade irá esbater as tradicionais barreiras
entre transportes aéreos e terrestres, alojamentos e aluguer de viaturas,
transacções de moeda e financeiras, catering e entretenimento, reservas e
confirmações. A conectividade on-line permitirá relacionamentos mais
profundos com os diversos serviços auxiliares e complementares que
acrescentam valor à experiência de viagem. Como resultado desta
conectividade, espera-se que as reservas on-line e os canais directos
continuem a crescer rapidamente e de forma sustentada. Os canais directos,
para além de permitirem a absorção das margens dos intermediários
turísticos, as quais são de valor significativo, levando à sustentação de
futuros investimentos, permitem um maior conhecimento do turistaconsumidor e uma melhor adequação à oferta e procura personalizada. →
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Os agentes económicos devem definir e implementar
estratégias coerentes e consistentes de canais de
comercialização, privilegiando os canais directos de
comercialização através da utilização de plataformas
próprias ou partilhando plataformas tecnologicamente
avançadas que permitam o “brand skinning”, isto é,
manter a individualidade e todas as características de
imagem de forma independente.

•

#88. O peso dos turistas que procuram viver experiências com elevado grau
de personalização aumentará significativamente nos próximos tempos. Para
os turistas que procuram pacotes pré-configurados, o mercado tradicional de
massas, “campo de actuação” das operadoras internacionais e dos GDS,
encontrará provavelmente resposta. Para os que procuram experiências
personalizadas será necessário desenvolver uma forma de os gerir
eficazmente (atraindo-os, transaccionado e prestando-lhe serviço de forma
relevante). Nestes casos as estratégias de canal isoladas não respondem
eficazmente. A situação ideal é a de uma alternativa que combine os pontos
forte do Canal Directo com os de GDS, e permita resolver a falta de
flexibilidade de ambas. Os novos conceitos de distribuição preconizam que
toda a oferta deva estar disponível de forma integrada, acessível, flexível e
“inteligente” a partir de uma fonte centralizada. Este conceito, genericamente
conhecido por “IDC - Integrated Distribution Connect”, baseia-se numa rede
que agrega e integra a oferta dos fornecedores e a disponibiliza em todos os
canais de comercialização. Em termos tecnológicos, assenta em formatos
standard da Internet. →
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O desenvolvimento de um Modelo Integrado suportado por
plataformas operacionais integradas e virtualmente
concentradas, é necessário para potenciar a cooperação e
o valor acrescentado dos intervenientes da “constelação”
do sector do turismo português. Estas plataformas poderão
ir sendo criadas sucessivamente, nomeadamente através
do desenvolvimento do actual Portal do Turismo, mas é
aconselhável que se baseiem nos novos conceitos de IDC Integrated Distribution Connect.

•

#89. Os novos conceitos de IDC baseiam-se numa rede que agrega e integra
a oferta dos diferentes fornecedores (públicos e privados) e a disponibiliza
em todos os canais de comercialização. Este modelo ao agregar toda a oferta
(isolada ou separadamente) permite ao turista (ou ao “novo tipo de
intermediário”) construir a sua própria experiência mais ou menos complexa,
de uma forma simples e acessível. Em simultâneo pretende ser o “rosto” (o
ponto de contacto único) de um conjunto complexo/diversificado de
fornecedores que utilizam o mesmo back-office e front-office a mesma base
de dados de marketing e informação de suporte ao cliente e os mesmos
fornecedores de tecnologia. Assim, o modelo para além de permitir colocar
Portugal no front-end do “Novo Turismo” permitirá ganhos, quer do lado da
procura

(com

acessibilidade

a

preços

mais

acessíveis,

com

aconselhamento/apoio na decisão e suporte durante todo o período da
realização e montagem da experiência), quer do lado da oferta (um produto
mais diversificado, quer por aproveitamento de sinergias com outros
fornecedores, partilhando custos que de outra forma seriam incomportáveis
dada as dimensões dos mesmos, e menor dependência da estratégia de
terceiros, nomeadamente dos operadores internacionais). →
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O desenvolvimento de um modelo e de uma plataforma
IDC – Integrated Distribution Connect deverá permitir
a estandardização das funções de concepção, produção
e comercialização de produtos turísticos, assentando
em tecnologias, processos de negócio e estrutura
organizativa integrados. Ao mesmo tempo, deve
permitir uma elevada flexibilidade nos pontos de
contacto com os turistas/consumidores, desde a
promoção, venda e distribuição até aos momentos de
realização do serviço. A plataforma deverá ainda
permitir, suportar um modelo de actuação que integre
quatro componentes estratégicas:
 interacção com os clientes num único ponto de
contacto, suportado por tecnologia com acesso
multimédia;
 a gestão personalizada de experiência
construída pelo próprio turista;
 a integração de oferta turística numa lógica de
“personalização massificada”;
 a gestão do conhecimento e do “business
intelligence”
 a gestão de todo o ciclo de relacionamento com
o turista consumidor, nomeadamente desde a
atracção/criação do interesse, passando pelo
acto de compra e reserva, a gestão de
experiências
e
dos
serviços
e
da
renovação/fidelização.

•

#90. A evolução dos modelos de negócios e de articulação entre agentes na
cadeia de valor, nomeadamente os novos modelos e processos de
relacionamento com o mercado e os clientes, vem provocar pressões de
mudança no posicionamento dos actuais agentes intermediários, quer
grossistas quer retalhistas. Essas pressões serão maiores no caso do sector
retalhista e vão numa lógica de substituição do papel de agregadores da
oferta para uma lógica de agregadores da procura e de consultores e
prescritores de produtos e soluções turísticas integradas. →
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Devem ser criadas políticas e programas de incentivo e
apoio à transformação dos agentes intermediários, no
sentido da sua melhor adaptação à realidade dos novos
modelos de negócios e cadeia de valor do sector, por forma
a maximizar o valor acrescentado do turismo retido em
Portugal.

G. Inovação e monitorização para o desenvolvimento

A competitividade, o desenvolvimento e a sustentabilidade do turismo português
passam pela criação de condições, de processos e medidas de gestão que garantam
uma criação e dinamização de factores permanentes de inovação, em produtos,
processos e tecnologias, e na criação de um conhecimento de mercados e clientes
que permita uma optimização do seu relacionamento e satisfação.

Criação sistemática de factores de inovação

•

#91. A produção de factores de inovação é o resultado da formação de
plataformas organizacionais e de competências com essa finalidade
específica. A inovação não é o resultado de intuições e de inspirações, é o
efeito de uma disciplina orientada para essa finalidade – com as
correspondentes correcções e alterações quando os produtos obtidos não
são satisfatórios. Neste sentido, a produção de inovação é um efeito de
escala: é preciso que se tenha obtido a dimensão suficiente para que as
propostas criativas possam ser ensaiadas e realizadas, sem o que nunca se
saberá o que há a corrigir e a reformular. →
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A formação rápida de escala pode ser obtida pela
formação das plataformas institucionais de cooperação no
sector do turismo.

•

#92. Numa especialização competitiva que tem de operar em mercados de
referência internacionais e que é formada por uma constelação de
actividades, não é provável que as unidades empresariais que a integram
atinjam dimensão suficiente para terem as competências necessárias para
a criação sistemática de factores de inovação para toda a constelação.
Justifica-se, assim, que o poder político financie uma estrutura
institucional vocacionada para a formulação, o ensaio e o apoio a
iniciativas criativas, de investigação e desenvolvimento a nível de
mercados bem como a nível de processos e tecnologias. Este seria um
organismo dinamizador e transversal em que teriam acesso todas as
entidades empresariais integradas na constelação que, simultaneamente,
permitiria ao poder político exercer uma influência orientadora e
coordenadora das diversas actividades. →

Importa criar um organismo para a Investigação e
Inovação no Turismo, no quadro da proposta Agência
Nacional do Turismo.

•

#93. O financiamento das externalidades que reforcem as capacidades
competitivas das empresas deve ser entendido como uma responsabilidade
das entidades de condução política e devem ter prioridade em relação a
outras formas e dispositivos de apoio directo a empreendimentos. É pela
promoção de serviços de apoio – avaliação e ensaio de novas iniciativas,
tratamento e difusão de informação especializada, organização de feiras
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internacionais, estudo e resolução de dificuldades de aprovação e
licenciamento de projectos nos casos de conflitos de competências
administrativas, financiamento de dispositivos de difusão de informação
promocional, estudo e lançamento de marcas, formação de competências
profissionais especializadas – que o poder político pode exercer um papel
activo de facilitador das iniciativas empresariais, ao mesmo tempo que as
configura dentro das normas e padrões considerados adequados para este
desígnio estratégico nacional. →

Deve ser privilegiado o papel político de facilitador e de
organização de competências em relação às modalidades
tradicionais de apoios directos de tipo administrativo,
financeiro e fiscal.

Acompanhamento dos mercados: ver, perspectivar e aprender com concorrentes e
clientes

•

#94. A escolha da constelação de actividades que tem como núcleo o
turismo para especialização competitiva do modelo de desenvolvimento
português implica a sua reinvenção, no sentido em que não pode ser o
simples prolongamento do sector tradicional do turismo que evoluiu
dentro do quadro de uma economia nacional tradicional, onde os diversos
sectores se referenciavam ao mercado nacional. Derivam daqui novas
exigências e obrigações para as entidades políticas e para os agentes
privados que operam no sector. Entre estas novas exigências e obrigações,
a primeira, e da qual todas as outras dependem, é a atenção estratégica ao
“exterior”, aos clientes e aos concorrentes, porque é nesse horizonte que se
decide o sucesso ou o fracasso da escolha do turismo como especialização
competitiva da economia portuguesa. É uma mudança de óptica radical,
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mas é isso que dará conteúdo a uma mudança, igualmente radical, do
modelo de desenvolvimento português.
Nas novas condições, a selecção de especializações competitivas obriga a
diferenciar apoios e políticas em função das necessidades competitivas dos
sectores seleccionados, na medida em que estes têm de garantir a sua
sustentabilidade em concorrência com operadores que desenvolvem as
suas actividades nos mercados ibérico, europeu e mundial. São os
concorrentes e os clientes que determinam as condições mínimas de
sustentabilidade e só depois destas asseguradas se poderá aspirar a
conquistar posições a esses concorrentes e a aumentar a atractividade dos
clientes (o que também significa aumentar a atractividade de investimentos
para as empresas que operam neste sector seleccionado para ser
especialização competitiva). →

É ao poder político que compete assumir as consequências
da selecção do sector do turismo como especialização
competitiva para a economia portuguesa.

•

#95. “Ver, perspectivar e aprender” são as condições prévias da
competitividade e aparecem como exigências que se colocam tanto aos
responsáveis políticos como aos responsáveis empresariais. Em termos
gerais, são estas três atitudes que determinam e delimitam as políticas
adequadas e os empreendimentos viáveis. Quem souber ver, perspectivar e
aprender estará activo no mercado por um tempo indefinido. Por contraste,
quem recusar assumir as consequências do que vê, quem não perspectivar
o médio e o longo prazo, quem se recusar a aprender com clientes e
concorrentes de modo a oferecer serviços e a estruturar organizações
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superiores, será expulso do mercado e não poderá aspirar a desenvolver
uma especialização competitiva. →

O organismo a criar para a Investigação e Inovação no
Turismo deverá ser conceptualmente estruturado de modo
a corresponder às funções estratégicas de ver, perspectivar
e aprender.

3.3. O CAMINHO DA REINVENÇÃO: OS PROGRAMAS
DE TRANSFORMAÇÃO

i. O processo e as fases de transformação
A concretização de um grande projecto de mudança como é o de reinventar e
transformar o turismo em Portugal, envolvendo um número elevado e diversificado de
participantes e stakeholders e a executar num período alargado de tempo, obriga ao
estabelecimento de um vasto número de programas operacionais, dentro de um
planeamento integrado e realista, e com uma forte orientação e compromissos para
atingir metas e resultados concretos.
Um dos principais factores para o sucesso desse projecto de mudança passa pela
capacidade de se conseguir, desde o início, uma liderança forte para todo o processo,
transversal e aceite por todos os stakeholders, quer da Administração Central e Local,
quer do sector privado.
Essa liderança terá de começar por conseguir garantir o compromisso nacional de todos
os stakeholders de referência, públicos e privados, em volta de uma visão única e
integrada e à volta de um conjunto de Masters Plans e Programas Operacionais capazes
de responder às expectativas de vários stakeholders, garantir o compromisso e a
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mobilização das pessoas e instituições, desenvolver novos valores e uma nova cultura
comum e partilhada por todos perante o novo modelo de turismo, sem deixar de
considerar os benefícios individuais e colectivos associados a todo este processo de
transformação.
Para além da visão comum e do adequado planeamento, é fundamental que a liderança
não esqueça os recursos e competências necessários aos projectos operacionais e as
adequadas políticas e medidas de incentivo à mudança.
Só conseguindo articular estes factores será possível criar as condições para o sucesso
do processo de reinvenção e transformação do turismo português.
Assim sendo, importa considerar três grandes fases neste processo de transformação:
•

FASE I – COMPROMISSO NACIONAL PARA O TURISMO

Esta fase deve englobar o desenvolvimento de um conjunto de programas e
actividades de comunicação e gestão da mudança, com o objectivo de garantir
uma visão única, integrada e partilhada, pelo sector público e pelo sector
privado, para o turismo em Portugal.
•

FASE II – MODELO ORGÂNICO, MACRO-ESTRUTURAS E

ESTRATÉGIAS
Esta fase tem como objectivo constituir as bases instrumentais e o compromisso
sobre os objectivos e os planos estratégicos (Master Plans) que permitam a
operacionalização, com sucesso, dos diversos programas operacionais a
desenvolver.
•

FASE III – PROGRAMAS OPERACIONAIS DE TRANSFORMAÇÃO
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Esta fase tem como objectivo a elaboração e concretização dos planos e
programas operacionais para a transformação do turismo, através da constituição
e implementação dos diversos projectos de mudança.

ii. Os programas de transformação
Os programas de transformação resultantes das propostas de Linhas de Orientação e
Acções, descritas no presente capítulo, são apresentados de forma sintética e articulada
no quadro seguinte:
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O Caminho da Reinvenção: Os Programas de Transformação

SaeR - Abril 2005 - 183

Compromisso
Compromisso Nacional
Nacional
para
para o
o Turismo
Turismo

Modelo
Modelo Orgânico,
Orgânico,
Macroestruturas
Macroestruturas ee Estratégias
Estratégias

• Visão Nacional para o Turismo, o
seu desenvolvimento e a inserção
na Economia portuguesa
• Modelo de Articulação das
Políticas de Turismo, Ordenamento
do Território, Ambiente e
Transportes
• Modelo de Articulação e
Cooperação entre entidades
públicas e privadas
• Programa de Valorização do
Turismo como desígnio nacional

• Concretização do Modelo e Estrutura Orgânica
do Ministério do Turismo
• Criação e Desenvolvimento da ‘Agência
Nacional de Turismo’ e Órgãos constituintes
• Criação e Desenvolvimento das Agências
Regionais de Turismo e dos Fóruns Regionais
de Turismo
• Criação do ‘Conselho Estratégico do Turismo’
• Criação e Desenvolvimento do ‘Fórum
Empresarial para a Excelência e Cooperação’
• Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Turismo
• Planos Estratégicos (Master Plans) Sectoriais
• Plano Estratégico e Modelo de Cooperação
entre as Empresas e as Instituições de Ensino e
Formação
• Plano Estratégico de Promoção Interna dos
Valores da Marca e Valorização do Turismo
como desígnio nacional
• Plano Integrado de Gestão dos Activos
Turísticos Estratégicos (PIGATE)
• Programa de Qualificação e Desenvolvimento
dos Actores Estratégicos
• Plano Estratégico de Desenvolvimento da Marca
e de Promoção Externa
• Plano Estratégico para o Desenvolvimento da
Indústria de Conteúdos
• Criação e Desenvolvimento de um Modelo
Integrado de Comercialização

Operacionalização
Operacionalização
• Plano Operacional de Implementação da Conta Satélite
• Plano Operacional de Reorientação da Oferta Nacional em torno dos
novos clusters e segmentos estratégicos
• Plano Operacional de Business Intelligence e Desenvolvimento de
Mercados
• Criação e Desenvolvimento da Célula de Prospectiva do IITT
Programas Operacionais (de):
• Requalificação do cluster Família/Sol&Praia
• Desenvolvimento do cluster complementar Espiritual/Religioso e
Activo/Natureza
• Captação de Low Costs
• Criação de Base de Dados sobre Perfis dos Consumidores (CRM)
• Criação de uma Base de Dados sobre Activos Estratégicos
(Tangíveis e Intangíveis)
• Qualificação dos Activos Estratégicos
• Qualidade e Certificação para o Turismo
• Inserção em Redes Internacionais de Excelência
• “Aprender com os Melhores”, Investigação de Boas Práticas,
Cooperação e Parcerias Estratégicas
• “Conferência Anual para a Excelência e Cooperação no Turismo”
• “Grupo de Trabalho para a Excelência e Cooperação “
• “Premiar os Melhores”
• Integrado de Gestão de Marcas e Promoção
• Gestão Optimizada das Marcas
• Desenvolvimento de uma Plataforma Integrada de
Comercialização
• Integrado de Formação Empresas / Instituições de Ensino e de
Formação
• Formação Específica para Gestores e Quadros da Ad.Pública

